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 III 

POVZETEK 

Namen naloge je preučiti zadovoljstvo zaposlenih z delom v izbranem podjetju. Poleg 

uporabe izhodišč različnih avtorjev so izsledki oprti tudi na Spectorjev (1997) pristop in 

njegov vprašalnik zadovoljstva z delom (angl. job satisfaction survey). Empirične ugotovitve 

kažejo, da so zaposleni izrazili zadovoljstvo z nadzorom, s sodelavci in naravo dela. Z 

indiferenco so se opredelili do zadovoljstva s plačilom, z nagradami in ugodnostmi ter s 

pogoji dela in komunikacijo. Nezadovoljstvo so izrazili le pri napredovanju. Vzroki 

indiference in nezadovoljstva so bili naknadno raziskani s polstrukturiranimi intervjuji. 

Priporočila, oblikovana na podlagi izsledkov analize in teoretičnih spoznanj, so usmerjena 

predvsem v pridobivanje znanja, obogatitev dela ter vključevanje zaposlenih pri delovanju 

podjetja in enako obravnavanje ter nagrajevanje zaposlenih. 

Ključne besede: zadovoljstvo zaposlenih, vprašalnik zadovoljstva z delom, osebnost, vedenje, 

logistika, uspešnost. 

SUMMARY 

The purpose of this thesis is to examine the importance of how employees are satisfied with 

their jobs. In addition to the use of guidelines and opinions of different authors, this paper 

relies heavily on the Spector’s (1997) approach. This is particularly important due to the use 

of the Spector’s questionnaire (job satisfaction survey) in the survey. Empirical evidences 

indicate that employees were satisfied with their supervision, co-workers and nature of work. 

Indifference was expressed about payment, rewards, benefits, working conditions and 

communication. Dissatisfaction was identified only in the field of promotion. The causes for 

indifference and dissatisfaction were subsequently investigated using semi-structured 

interviews. Recommendations, which are based on the results of the analysis and theoretical 

evidences, are primarily focused on acquiring knowledge, work enrichment, employee 

involvement in the company operation, and equal employee treatment and rewarding. 

Keywords: employee satisfaction, job satisfaction survey, personality, behavior, logistics, 

performance. 

UDK: 331.101.32:656(043.2) 
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1  UVOD 

Zadovoljstvo zaposlenih postaja pomembno gibalo pri ohranjanju stabilnega poslovanja 

podjetja in dobrega medsebojnega sodelovanja pri doseganju skupnih ciljev. Je uveljavljen 

pojem na področju organizacijskega vedenja (angl. organizational behavior), zato ga v 

družboslovnem raziskovanju pogosto preučujejo, saj vpliva na marsikateri drugi dejavnik, 

npr. absentizem, produktivnost, motivacijo ali uspešnost (Gorenak 2011, 26). 

Zaradi vse večjega pomena zadovoljstva zaposlenih v nalogi preučujemo splošno 

zadovoljstvo zaposlenih v izbranem podjetju, ki se ukvarja z logistiko in transportom. 

Ugotavljamo tudi, kateri izmed preučevanih dejavnikov (plača, ugodnosti, nadzor, nagrade, 

pogoji dela, sodelavci, komunikacija, narava dela in napredovanje) so tisti, ki pri zaposlenih 

povzročajo občutenje (ne)zadovoljstva. Zaradi načina in poteka dela se zaposleni pogosto 

srečujejo s stresnimi situacijami, ki lahko privedejo do nezadovoljstva. Pritiski iz zunanjega 

okolja so za podjetja s tovrstno dejavnostjo zelo močni in prisotni. Nedelko (2010, 1) pravi, 

da so se današnja podjetja, ki živijo v času in prostoru hitrih gospodarskih sprememb, znašla 

znotraj revolucionarne preobrazbe. Slednje je posledica vpliva informacij in tehnologije. Na 

poslovanje zato ne vplivajo le posledice gospodarske krize, temveč tudi konkurenca na 

mednarodnem trgu, panožna konkurenca in zakonske direktive (Nedelko 2010, 6). Vse to 

zahteva hiter in dinamičen tempo dela ter racionalno in optimalno razmišljanje, kar vpliva na 

razpoloženje posameznikov in opravljanje njihovega dela. Slednje pa se nato odraža v 

kakovosti opravljenih storitev, ključnih za preživetje na trgu.  

Greenberg in Baron (2008, 205) verjameta, da sta zavedanje in poznavanje delovnega 

zadovoljstva zaposlenih v porastu. Slednje je predvsem zaradi učinkov in posledic, ki jih 

čutimo v gospodarstvu in so posledica terorističnega napada septembra leta 2001. K vsemu 

temu naj bi pripomoglo še naglo širjenje gospodarske krize po letu 2008 iz Združenih držav 

Amerike proti Evropi in drugim državam (Gaberšek 2013, 1). Zaradi gospodarskega 

spreminjanja in negotovosti so se podjetja znašla v precepu, kako na eni strani poskrbeti za 

zaposlene, proizvodnjo in kakovost, ter kako se na drugi spopasti s stroški, varčevanji ter 

omejitvami. Vse to je privedlo do mnogo neskladij med organizacijami in zaposlenimi, med 

drugim tudi na čustveni ravni. 

Strokovnjaki s področja preučevanja zadovoljstva zato veliko pozornosti namenjajo prav 

naravi delovnih odnosov, saj zajemajo širok spekter obnašanj, ki lahko pripomorejo k 

dobremu počutju posameznika ali delovne skupine (George in Jones 2007, 84). Pravijo, da je 

odnos do dela, ki ga ima posameznik, skupek treh komponent. Nanašajo se predvsem na 

ocenjevalno komponento (angl. evaluative component), ki opredelju čustva, kognitivno 

komponento (angl. cognitive component), ki opredeljuje naša prepričanja, in vedenjsko 

komponento (angl. behavioral component), ki opredeljuje nagnjenost posameznika k 

določenemu dejanju (Greenberg in Baron 2008, 207), saj sta tako osebnost kot odnos 
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kompleksen kognitiven proces.
1
 Razlika se kaže predvsem v tem, da je osebnost zavzeta kot 

celota, medtem ko odnos lahko tvori osebnost (Luthans 1995, 121).  

Preučevanje organizacijskega vedenja postaja zaradi tega ključna točka pri raziskovanju 

zadovoljstva, saj strokovnjaki ugotavljajo različne povezave navedenih komponent, ki 

nakazujejo določen odnos in vedenje do sodelavcev, delovnega mesta ali stvari (Levi 2006, 

267). Povezava ali, bolje rečeno, relacija med odnosi, ki jih imajo zaposleni do zadovoljstva z 

delovnim mestom in obratno, ter predanost organizaciji je posledično ena izmed najpogosteje 

in hkrati najbolje preučevanih tem s področja organizacijskega vedenja (George in Jones 

2007, 84; Luthans 1995, 125). Visoka produktivnost v povezavi z zadovoljstvom zaposlenih 

je namreč zelo zaželen »zaščitni znak« dobro vodenih organizacij (Davis in Newstorm 1989, 

176).  

Ohranjanje zadovoljstva je torej kompleksna naloga, ne le vodstva, ki mora z različnimi 

pristopi in ukrepi skrbeti za dobrobit zaposlenih, temveč tudi vsakega posameznika posebej, 

ki mora sam pri sebi poiskati razlog za zadovoljstvo. Vodstvo mora zato imeti dobre 

sposobnosti pri usklajevanju interesov in stališč med zaposlenimi ter podjetjem (Treven in 

Mulej 2005, 324). Ljudje so namreč večkrat bolj podvrženi pritoževanju o krivicah in 

nepravičnosti kot pa iskanju pozitivnih rešitev. Temeljotov Salaj, Snežič in Pungartnik (2012, 

81) navajajo, da »ko ljudje postanejo preobremenjeni, izgubijo samozaupanje in postanejo 

razdražljivi ter nejevoljni, manj učinkoviti in produktivni, saj postajajo nezadovoljni«. 

Razlogi za to se skrivajo predvsem v povečanem strahu, negotovosti in višji ravni stresa, ki na 

zaposlenega delujejo kot »hendikep« (Temeljotov Salaj, Snežič in Pungartnik 2012, 81). Zato 

morajo biti podjetja pozorna na to, da ohranjajo pri zaposlenih zadostno stopnjo motivacije za 

opravljanje dela. Če bo delavec zadovoljen, bo tudi lažje dojemljiv za motivacijske dražljaje, 

ki ga bodo spodbujali za opravljanje dela. Poleg odločitev, ki jih ob tem sprejemajo vodilni 

delavci zaradi pritiskov iz okolja, vpliva politike in hitro spreminjajočega se trga, je 

pomembno, kako zaposleni dojemajo, sprejemajo in razumejo dogajanja znotraj podjetja ter 

zunanjega okolja.  

Kajti (ne)zadovoljstvo je tisto, zaradi katerega prihaja do določenih posledic, ki se predvsem 

manifestirajo z vedenjem in ravnanjem posameznikov. Lahko so pozitivno ali negativno 

naravnane ter s tem vplivajo na končne rezultate in potek dela ter uspešnost podjetja. 

Mihaličeva (2008, 4–12) zato verjame, da je posamezna organizacija uspešna in učinkovita le, 

če zaposluje zadovoljne posameznike. Na takšen način si namreč zagotovi dobro poslovanje 

in maksimiranje tržne vrednosti (Mramor 2000, po Mohorčič 2004, 3), kar prinaša ugodne 

finančne posledice tako za podjetje kot zaposlene v njem, ter predvsem za lastnike. Za 

podjetja je predvsem pomembno, da vedo, kateri zaposlen so produktivni (Bhatti in Qureshi 

                                                 
1
 Kognitiven proces je povezan z delovanjem naših možganov in zajema tiste psihološke funkcije, ki 

posamezniku omogočajo odnos z okoljem. Vključujejo psihološke procese, kot so zaznavanje, 

pozornost, učenje in mišljenje (Zdravstvena info 2008). 
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2007, 57) in pomembni za uspešno delovanje. Ugodni poslovni rezultati so namreč tisti, ki 

omogočajo razvoj delovnega zadovoljstva pri zaposlenih. Z zadovoljnimi zaposlenimi 

podjetja lažje in hitreje dosegajo zastavljene cilje, kar omogoča večji doprinos dobrih 

rezultatov. 

Ker pa za doseganje poslovnih uspehov potrebujemo, poleg trdega dela, tudi produktivne in 

učinkovite delavce, Lipičnik (1998, 41) navaja, da naj bi primerno ravnanje z ljudmi pri delu 

postalo vse pomembnejši dejavnik uspešnosti organizacij. V prihodnosti naj bi namreč 

uspešnost organizacije merili predvsem po njeni sposobnosti zaposlovanja, razvijanja in 

ohranitvi visoko zmožne delovne sile. Navedeno predstavlja odločilne dejavnike pri razvoju 

uspešne organizacije. Za to, da vodilni kader lahko izvaja zahteve, s katerimi usmerja 

delovanje in ravnanje zaposlenih ter tako dosega uspešno poslovanje, je treba zaposlenim 

ustrezno povrniti za njihov vloženi trud in napor. Pri tem lahko uporabljajo različne 

dejavnike, ki vplivajo na doživljanje (ne)zadovoljstva pri delu, saj na zaposlenega delujejo kot 

nagrada ali kazen, obenem lahko delujejo motivacijsko, če dajejo občutek izpopolnjenosti in 

sprejetja, ki se odraža pri opravljanju ali izvajanju nalog. 

Namen naloge je preučiti področje zadovoljstva zaposlenih pri opravljanju dela in z raziskavo 

ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, ki v izbranem podjetju vplivajo na oblikovanje 

(ne)zadovoljstva. S pridobljenimi rezultati bo vodstvo podjetja lahko ustvarilo sliko o stanju 

zadovoljstva zaposlenih ter dobilo odgovore na to, kaj je njihovim zaposlenim pomembno ter 

kje so potrebne izboljšave. 

Prvi del naloge zajema teoretična izhodišča, kjer se osredotočamo predvsem na opredelitev 

pojava in primerjavo ter argumentacijo različnih izhodišč, ki jih pridobimo iz strokovnih 

člankov in obstoječe strokovne literature, s čimer poskušamo spoznati pojem zadovoljstva ter 

njegov pomen in izvor. Predstavljamo tudi devet dejavnikov zadovoljstva, (po)vzetih po 

Spectorjevi (1997) metodi, ki so vključeni v raziskavo. Temu sledi empirični del, kjer 

ugotavljamo zadovoljstvo v izbranem podjetju in prisotnost oz. odsotnost zadovoljstva pri 

navedenih dejavnikih delovnega zadovoljstva. Pri zbiranju podatkov za empirični del naloge 

uporabljamo načine raziskovalnega pristopa mešanih metod (angl. mixed method research). 

Na podlagi teoretičnega dela naloge, zbranih definicij in modelov argumentiramo izbor 

Spectorjevega vprašalnika o delovnem zadovoljstvu (angl. job satisfaction survey - JSS), s 

katerim anketiramo populacijo 15 zaposlenih v izbranem podjetju. Upoštevajoč principe 

raziskav mešanih metod (Lobe 2006), nato izsledke ankete dopolnjujemo s polstrukturiranimi 

intervjuji. Namenski vzorec za intervjuje oblikujemo naknadno, upoštevajoč populacijske 

rezultate. Sklop nato zaključimo s predstavitvijo rezultatov ter njihovi interpretaciji. Zadnji 

del naloge namenimo zaključevanju besedila in podajanju priporočil vodstvu glede na 

dobljene rezultate raziskave.  

Zaradi narave in delitve dela lahko pričakujemo neenako dojemanje zadovoljstva, saj ima 

podjetje kar dve skupini zaposlenih, pisarniške delavce in delavce na terenu (voznike), ki so 
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podvrženi različnim okoliščinam dela. Omejitve kvantitativnega dela raziskave (anketa) 

vežemo predvsem na majhno populacijo 15 enot. Ker analiza ne predvideva inferenčnih 

sklepov in ker predpostavljamo anketiranje celotne populacije zaposlenih, to omejitev 

jemljemo kot premostljivo. Zaradi omenjene izpostavljenosti različnim pogojem dela še 

predpostavljamo, da bodo porazdelitve odgovorov omogočale pridobitev kakovostnih srednjih 

vrednosti opazovanih spremenljivk. 

Besedilo naloge strukturiramo na naslednji način. Naslednje poglavje sestavljajo teoretična 

izhodišča. Pozornost najprej usmerimo v preučevanje in analiziranje pomena, nato 

predstavitvi ter primerjanju različnih strokovnih mnenj in ugotavljanju izvora zadovoljstva 

zaposlenih. V osrednjem delu teoretičnega sklopa predstavljamo izhodiščni model značilnosti 

delovnega mesta (angl. job characteristic model), uporabljen pri oblikovanju vprašalnika 

(JSS), ter različna orodja, ki se uporabljajo za preučevanje in merjenje zadovoljstva 

zaposlenih. Končni del teoretičnega poglavja namenimo predstavitvi zajetih dejavnikov 

zadovoljstva in njihovega pomena pri posameznikih, (po)vzetih po Spectorjevem (1997) 

modelu. V drugem delu naloge se opiramo na argumentacijo analize vprašalnika, 

demografskih spremenljivk in polstrukturiranih intervjujev. V tretjem sklopu naloge 

predstavimo priporočila, oblikovana na podlagi teoretičnih izhodišč, analize raziskave in 

specifik obravnavanega podjetja, ter zaključujemo besedilo. 
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2  ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

Občutek zadovoljstva, ki spremlja zaposlene pri opravljanju dela po Hollenbecku in Wrightu 

(1994, po Treven 1998, 131), razumemo kot »prijeten občutek, ki ga posameznik zaznava na 

temelju izpolnitve njegovih pričakovanj, ki so povezana z delom«. Posamezniki se na 

delovnem mestu srečujejo z različnimi elementi, ki sprožijo občutek zadovoljstva ali 

nezadovoljstva. To je odvisno od tega, ali je posameznik dosegel končni rezultat in mu je ta 

prinesel tisto, kar je želel ter pričakoval, da bo dobil. Zato je dojemanje pričakovanj zelo 

odvisno od vsakega posameznika posebej. To pomeni, da je osebnost tista, ki nakazuje, kako 

posameznik čuti, razmišlja in deluje ter kaj pričakuje (George in Jones 2007, 42) pri delu. Pri 

oblikovanju zadovoljstva je zato pomembno posameznikovo prizadevanje pri doseganju ciljev 

zaradi opredeljenih vrednot in razumevanje trenutnih razmer (Treven 1998, 132). Način, kako 

posameznik razume, kaj vse se okrog njega dogaja in predvsem zakaj, lahko zelo vpliva na 

njegovo delovanje znotraj podjetja.  

Koristi, ki jih prinaša zadovoljstvo zaposlenih, se ne odražajo le v matičnem podjetju, saj 

pozitivni učinki in dober glas lahko sežejo dlje in s tem privabijo nove kadre, več dela ter več 

poslovnih partnerjev. Zato Mihaličeva (2008, 10) pravi: »Zgodba vsake uspešne organizacije 

se je vedno začela in nadaljevala z zadovoljnimi zaposlenimi.« Zadovoljstvo namreč prinaša 

dobro sodelovanje in razumevanje, pozitivno delovno voljo, dobro komunikacijo ter 

pripadnost. Takšni pogoji lahko nedvomno zmanjšajo nastajanje napak, težav in 

nesporazumov ter s tem vplivajo na zmanjšanje stroškov. Za to, da bi podjetja lahko dosegala 

takšne uspehe, je treba poznati povezavo zadovoljstva z uspešnostjo posameznikov in 

podjetji. Možina in drugi (1998, 217) pravijo, da bodo organizacije, ki razumejo uspešnost kot 

dolgoročno naložbo, dajale poudarek zadovoljstvu zaposlenih, saj je pri zasledovanju ciljev 

pomembno spremeniti pogled na delovne dosežke. Tako vodstvo kot zaposleni bi namreč 

morali biti pripravljeni na nenehne spremembe, ki jih zahteva trg. 

Uvodoma smo že zapisali, da se naloga nanaša na preučevanje zadovoljstva v logističnem 

podjetju. Zanima nas, kako dojemajo in doživljajo zadovoljstvo zaposleni v izbranem 

podjetju. Zato bomo v nadaljevanju spoznali različne definicije, ki nam pomagajo pri 

razumevanju koncepta in dejavnikov zadovoljstva zaposlenih. 

2.1  Opredelitev koncepta zadovoljstva zaposlenih 

V strokovni literaturi obstajajo različni pogledi na področje zadovoljstva zaposlenih ter 

posledično tudi različne definicije. Ena izmed omenjenih bo tudi Spectorjeva (1997) 

definicija, ki jo bomo uporabili v raziskavi, saj je najbolj relevantna glede na namen 

raziskave.  
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Omenili smo že, da je zadovoljstvo zaposlenih prijetno čustveno stanje, ki spremlja zaposlene 

ob delu. Mnogi avtorji ta čustva opisujejo na različne načine in pri tem podajajo različne 

definicije, s katerimi prikazujejo, da sta dojemanje zaposlenih in njihov čustveni odziv na 

določene dogodke glede dela in delovnega mesta zelo vpletena v delovni vsakdan. Zagotovo 

lahko trdimo, da zadovoljstvo zaposlenih temelji na čustvenih odzivih posameznikov, nanje 

pa vplivajo vsa dogajanja znotraj podjetja in okolja, kjer je posameznik. 

To nakazuje tudi ena izmed bolj dodelanih in verjetno najbolj poznana ter največkrat 

uporabljena Lockejeva (1976) definicija, ki jo navajajo Cooper in Locke (2000, 166) ter Levi 

(2006, 288). Ta pravi, da je delovno zadovoljstvo zaposlenih prijetno ali pozitivno čustveno 

stanje, ki izhaja iz presoje lastnega dela ali delovnih izkušenj. Posamezniki, ki vstopajo v 

delovno razmerje, navadno oblikujejo tudi določena pričakovanja. Če se ta približajo 

realnemu stanju, je tudi možnost za doseganje zadovoljstva višja. Zato Levi (2006, 288) trdi, 

da smo bolj zadovoljni, če verjamemo, da smo dobili, kar smo pričakovali od delovnega 

razmerja oz. na delovnem mestu. Podobno kot Locke (1976) tudi Mobley (1982, po Gorenak 

2011, 27) opisuje zadovoljstvo kot razliko med tem, kaj posameznik ceni pri delu, in tistim, 

kar mu delo v določeni situaciji lahko nudi. Brief (1998, 4) Lockejevi definiciji dodaja še 

trditev, da takšen pogled na zadovoljstvo omogočajo začetne študije socialne psihologije, iz 

katerih izhaja, da so čustva in občutki sestavine različnih oblik odnosov. Dodaja pa tudi, da 

načini merjenja zadovoljstva velikokrat ne zajemajo čustev, ki spremljajo posameznike na 

njihovem delovnem mestu na ustrezen način. Prav tako se na čustva sklicujeta tudi George in 

Jones (2007, 84) ter navajata, da je delovno zadovoljstvo zaposlenih daljši proces, ki ga 

definirata kot zbiranje čustev in prepričanj, ki jih imajo zaposleni glede obstoječega 

delovnega mesta. Tako kot ostali avtorji poudarjata, da je zadovoljstvo zaposlenih eno izmed 

najbolje in najpogosteje preučevanih področij odnosov organizacijskega vedenja. 

Zadovoljstvo ima namreč moč vplivati na različne oblike vedenja in s tem posledično na 

dobrobit posameznikov. 

Poleg velikega pomena čustev pri razumevanju zadovoljstva več avtorjev opozarja tudi na 

dodatne elemente, ki bi lahko povzročili čustveno reakcijo. Mihaličeva (2008, 4) opozarja na 

pojmovanje in ocenjevanje stanja delovnega okolja, izkušenj pri delu ter načina občutenja 

vseh elementov dela in delovnega mesta, kot posameznikovo reakcijo na delo, delovno 

okolje, pogoje dela in delovno mesto. Poudarek na delovnem okolju in percepciji različnih 

situacij na delovnem mestu ter osebni ustreznosti posameznika se prav tako zrcali v Guionovi 

(1992, po Büssing in Bissels 1998, 209) definiciji. Po mnenju Rozmana (2000, 66) obstaja 

tudi možnost, da je zadovoljstvo dedno pogojeno, avtor iz lastnih raziskav potrjuje vsaj 30-

odstotno povezanost zadovoljstva z osebnostjo, delovnimi vrednotami, naravo dela in z 
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družbenimi vplivi. Slednje nekoliko pojasni tudi Musek (2003, 86), ki trdi, da geni
2
 (v 

povezanosti z okoljem) vplivajo na dedovanje značaja, prepričanj, stališč, vrednot, 

sposobnosti, inteligentnost itd., kar lahko deluje kot »osnova« pri občutenju oz. razvoju 

(ne)zadovoljstva. Predvsem pa na zanimivo in smiselno delo, kot pogoj, da posameznik 

občuti zadovoljstvo pri delu, opozarjata Herzberg, Mausner in Snyderman (1959; po Locke 

1976, 1320) ter Strong (1943; po Locke 1976, 1320). 

Zaslediti je mogoče tudi manjša razhajanja pri opredelitvi zadovoljstva zaposlenih. Cooper in 

Locke (2000, 166) poudarjata predvsem pričakovanja zaposlenih pri oblikovanju 

zadovoljstva, Spector (1997, 2) se naslanja na vedenje posameznikov glede posameznih 

dejavnikov delovnega mesta, Mihaličeva (2008, 4) predstavlja zadovoljstvo kot doživljanje 

dela, medtem ko Rozman (2000, 66) opozarja na vlogo, ki jo ima dednost pri nastajanju 

zadovoljstva. Zanimiva je tudi Vroomova definicija (1990; po Gorenak 2011, 27). Avtor 

verjame, da je z zadovoljstvom izkazano predvsem posameznikovo dojemanje lastne izkušnje, 

povezane z delom, podjetjem ali postopki. 

Glede na namen raziskave še posebej izpostavljamo Spectorjevo (1997, 2) definicijo, ki pravi, 

da je zadovoljstvo z delom tisto, kako ljudje čutijo glede svojega dela in različnih dejavnikov, 

ki spremljajo delovno mesto, zaradi katerih ljudje marajo oz. ne marajo svojega dela. 

Zadovoljstvo je po avtorjevem mnenju povezano z negativnimi in pozitivnimi čustvi, ki 

vplivajo na vedenje ter delovanje zaposlenih, kar vpliva na rezultate in poslovanje 

organizacije (prav tam). Spectorjeva definicija je za nas pomembna, saj njegov merski 

instrument (vprašalnik JSS) obravnava devet dejavnikov dela, ki vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih, in je hkrati tudi uporabljen pri opravljanju raziskave v izbranem podjetju. 

 

2.1.1  Izvor zadovoljstva 

Z delom posamezniki izpolnjujejo cilje osebnega življenja in uresničujejo pričakovanja, ob 

tem jih spremljajo čustva, ki vplivajo na nastanek zadovoljstva, saj slednje izvira iz 

posameznikov. Okoliščine in dogodki pa v veliki meri prispevajo k njegovemu oblikovanju. 

Ko govorimo o zadovoljstvu zaposlenih, moramo vedeti, da so prav ljudje tisti, ki 

organizacijam in podjetjem dajejo življenjsko energijo zaradi svojih interesov, saj imajo to 

zmožnost, da vplivajo na njeno delovanje (Tavčar 2009, po Širec 2011, 7; Černetič 2007, 13). 

Funkcija organizacije je zato načrtovanje delovnih ciljev, ki so usmerjeni v uresničevanje 

delovnega življenja in ciljev. Končni cilj človeškega dela pa ni vedno samo proizvajanje 
                                                 
2
 Strokovnjaki verjamejo, da je genski zapis povezan z osebnostjo in delovnim zadovoljstvom. 

Osebnost sestavljajo tudi prepričanja o lastnih sposobnostih in vzgibih ter nagnjenost pri doživljanju 
emocij. O tem govorijo tudi študije ob rojstvu ločenih dvojčkov, med katerimi so bile ugotovljene 

korelacije delovnega zadovoljstva, in Hawthornske študije, kjer so strokovnjaki ugotovili, da so 
nekateri ljudje kronično nezadovoljni z delom, ki ga opravljajo. Medtem pa so tisti, ki so z delom 

zadovoljni, zadovoljni tudi v primeru menjave delovnega mesta (Spector 1997, 50–51). 
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dobrin, temveč tudi izpolnjevanje osebnega življenja, saj naj bi delo posameznika dvigalo in 

plemenitilo ter ga s svojimi učinki združevalo v popolnejšo osebno celoto (Trstenjak 1979, 

260). Ker cilji predstavljajo rezultat, ki ga želimo doseči s svojim delovanjem, ima cilje lahko 

vsak posameznik ali organizacija, ki pri tem uveljavlja določene metode dela, s katerimi te 

cilje dosega (Lipičnik 1999, 8–12). Doseganje zastavljenih ciljev je za posameznika lahko 

pozitivna ali negativna izkušnja, na podlagi katere se izoblikuje določena stopnja 

zadovoljstva, ki je pogojena z odnosom do dela ter čustvi, ki se pri tem oblikujejo pri 

posamezniku. To pove, da je eno izmed pomembnih izhodišč zadovoljstva, poleg določenega 

podjetja, tudi posameznik sam. 

2.1.2  Komponente (dimenzije) zadovoljstva 

Zadovoljstvo zaposlenih oblikujejo tri pomembne sestavine – čustveni odziv in odnos do dela, 

ki smo ju že omenili, ter nagnjenost posameznikov k določenemu vedenju. Te sestavine 

predstavljajo temelje, na katerih se razvijejo dejavnik zadovoljstva. Na podlagi teh dejavnikov 

posameznik vsrka dogajanja iz okolice in jih preoblikuje ter izraža na podlagi lastnosti, ki ga 

oblikujejo in sestavljajo. Tem sestavinam lahko pravimo tudi dimenzije ali komponente (slika 

1). Skupek teh komponent omogoča razumevanje in dojemanje dejavnikov zadovoljstva. 

Relacijo med vrednotami, odnosi in čustvenim razpoloženjem George in Jones (2007, 83) 

opisujeta kot doživljanje delovnega mesta ter pravita, da so delovne vrednote najbolj stabilne 

in dolgotrajne ter lahko močno vplivajo na odnos do dela ter čustveno razpoloženje na 

delovnem mestu.  

Prva komponenta se nanaša predvsem na čustveni odziv posameznika, oziroma kaj je 

posamezniku všeč in kaj ne. Lahko se nanaša na osebo, predmet ali dogodek in predstavlja 

središče odnosa do nečesa ali nekoga. Imenujemo jo ocenjevalna komponenta (angl. 

evaluative component). Druga, kognitivna komponenta (angl. cognitive component) vključuje 

v odnos do dela tudi zaznavanje in poznavanje. Zaradi tega je ta komponenta usmerjena 

predvsem v določena prepričanja (napačna ali pravilna sklepanja) in čustva, ki ta prepričanja 

spremljajo. Ker prepričanja vodijo v določeno vedenje se kot tretja komponenta izpostavlja 

vedenjska komponenta (angl. behavioral component), ki opredeljuje preddispozicije in 

nagnjenost posameznika k določenemu vedenju oz. ravnanju (Greenberg in Baron 2008, 207).  
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Slika 1: Tri ključne komponente delovnih odnosov 

Vir: Greenberg in Baron 2008, 207. 

Podobno razlago ponuja tudi Luthans (1995, 126), ki prav tako ponuja tri dimenzije pri 

razumevanju zadovoljstva. Prva dimenzija, ki jo predstavlja, se prav tako nanaša na čustven 

odziv glede dela, kot drugo uvršča pričakovanja in kot tretjo vrsto različnih odnosov ter 

vedenj. Iz tega vidimo, da so komponente usmerjene predvsem v osebnost posameznika in so 

ožje opredeljene kot dejavniki, v katere lahko uvrščamo več elementov (npr. plača, sodelavci, 

narava dela itd.). 

Nekoliko drugačno predstavo nam ponujata Hollenbeck in Wright (1994, po Treven 1998, 

131). Poudarjata predvsem vrednost, pomembnost in zaznavanje. Vrednost kot to, kar si 

posameznik prizadeva doseči. Pomembnost, ki jo ima neka vrednost za posameznika zaradi 

različnega razumevanja in dojemanja vrednosti, ter zaznavanje trenutnih razmer in 

primerjanje s svojimi vrednotami (prav tam). Kljub drugačni opredelitvi, ki jo avtorja 

ponujata, je še vedno moč zaznati psihološko prisotnost posameznikovega doživljanja. 

V nasprotju z omenjenimi dimenzijami pa Smith, Kendall in Hulin (1969, po Luthans 1995, 

126) ponujajo pet karakteristik, ki opredeljujejo delovno zadovoljstvo in se hkrati razlikujejo 

glede navedbe Greenberga in Barona (2008, 207) ter Luthansa (1995, 126). Nanašajo se 

predvsem na delo, plačilo, možnosti napredovanja, nadzor in sodelavce. Slednje lahko že 

uvrščamo v dejavnike zadovoljstva kot tiste elemente, ki spodbujajo razvoj čustev, katerih 

pomen bomo razložili kasneje. 
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2.2  Ocenjevanje zadovoljstva zaposlenih 

Na razpolago imamo različne instrumente za merjenje in ocenjevanje zadovoljstva zaposlenih. 

Za namene raziskave smo uporabili vprašalnik (JSS), ki je dodelan merski instrument za 

merjenje delovnega zadovoljstva, saj je avtor pri njegovem razvijanju in dopolnjevanju izhajal 

iz različnih teorij ter vprašalnikov. Med pomembnejše spadajo vprašalniki Job diagnostic 

survey (JDS), Minnesota satisfaction questionnaire (MSQ) in Job descriptive index (JDI). 

Navedeni vprašalniki preučujejo zadovoljstvo zaposlenih, razlike med njimi pa se kažejo 

predvsem pri opredelitvi izhodišč. Vprašalnik Job diagnostic survey (JDS) je usmerjen v 

ocenjevanje značilnosti delovnega mesta, predvsem glede preureditve delovnih mest in 

obogatitve dela (npr. odgovornost, varnost). Vprašalnik Minnesota satisfaction questionnaire 

(MSQ) je usmerjen v ocenjevanje, v kolikšni meri delovna mesta ustrezajo posameznikom in 

obratno (prilagoditev dela). Vprašalnik Job descriptive index (JDI) pa je usmerjen v 

ocenjevanje petih dejavnikov zadovoljstva na različnih delovnih področjih.  

Navedeni vprašalniki so imeli pomembno vlogo pri razvoju in dopolnjevanju vprašalnika 

(JSS). Pomanjkljivosti in neskladja rezultatov vprašalnikov Job descriptive index (JDI) in 

Minnesota satisfaction questionnaire (MSQ) so bili predvsem povod pri razvoju vprašalnika 

(JSS). Pomen vprašalnika Job diagnostic survey (JDS) pa se kaže v njegovih izhodiščih, saj si 

z vprašalnikom (JSS) delita isti izhodiščni model – tj. model značilnosti delovnih mest (angl. 

job characteristic model). 

2.2.1  Vprašalnik delovnega zadovoljstva (JSS)  

Vprašalnik delovnega zadovoljstva (Job satisfaction survey) smo izbrali zaradi razumljivosti, 

enostavnosti analize podatkov in primerne dolžine ter zaradi možnosti uporabe na različnih 

delovnih področjih. Z njim ocenjujemo stališča zaposlenih do dela tako, da merimo 

zadovoljstvo z izbranimi dejavniki ter skupno zadovoljstvo z delom (Kozlovič, Lončar in 

Lovenjak 2013, 13). Sestavljen je iz 36 postavk, s katerimi ocenjujemo devet dejavnikov 

zadovoljstva z delovnim mestom. Za vsako postavko je predviden sklop štirih vprašanj. Z 

uporabo šeststopenjske lestvice respondenti označujejo strinjanje oz. nestrinjanje s trditvijo. 

Ocena 1 pomeni močno nestrinjanje, medtem ko ocena 6 predstavlja močno strinjanje. Pri 

analizi podatkov je treba določene postavke naknadno oceniti iz nasprotne smeri. Rezultati, ki 

jih pridobimo, prikazujejo čustva, ki spremljajo zaposlenega na delovnem mestu in se kažejo 

kot nezadovoljstvo, indiferenca ali zadovoljstvo (Spector 1997, 8–11). Dobri rezultati kažejo 

pozitiven odnos delavcev do dela in podjetja. Negativni rezultat kažejo na pomanjkljivosti in 

opozarjajo, da so potrebni ukrepi za dvig motiviranosti ter pripadnosti zaposlenih. 

Vprašalnik je bil razvit leta 1985 na področju dela z ljudmi v javnih in nepridobitnih 

organizacijah za merjenje razsežnosti zadovoljstva z delom. Izhodišča vprašalnika se 
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naslanjajo predvsem na Hackmanov in Oldhamov (1974) model značilnosti delovnega mesta. 

Nastal je zaradi razhajanj v rezultatih, pridobljenih z vprašalniki Job descriptive index (JDI) 

in Minnesota satisfaction questionnaire (MSQ), saj so z njim želeli odpraviti pomanjkljivosti, 

ki so se pojavile (Spector 1985, 693–705). 

2.2.2  Vprašalnik zadovoljstva Minnesota (MSQ) 

Vprašalnik zadovoljstva Minnesota (Minnesota satisfaction questionnaire) je bil razvit  na 

podlagi različnih študij glede prilagoditve dela, kar pomeni, da je namenjen odkrivanju 

poklicnih potreb ali krepitvi delovnih mest. Meri predvsem napredovanje, varnost zaposlitve, 

raznovrstnost dela, pogoje dela itd. (Kozlovič, Lončar in Lovenjak 2013, 21). Ena izmed bolj 

poznanih teorij, iz katere vprašalnik izvira, je teorija prilagoditve (angl. theory of work 

adjustment), ki so jo po večini uporabljali za prepoznavanje skladnosti med lastnostmi 

delovnega mesta in njegovega okolja ter prilagajanja posameznikov nanj. Delovno 

prilagajanje
3
 se opira na to, kako dobro posameznikove sposobnosti ustrezajo zahtevanim 

sposobnostim za opravljaje določenega dela, saj velja, da naj bi se posameznikova delovna 

naravnanost skladala z delovnim okoljem (Weiss idr. 1967, V), kar vodi k višjemu 

zadovoljstvu zaposlenih (Spector 1997, 53). 

2.2.3  Indeks zadovoljstva z delom (JDI) 

Najslovitejši vprašalnik – Indeks zadovoljstva z delom (Job descriptive index), razvit okrog 

leta 1960, je veljal za enega med najbolj skrbno razvitih vprašalnikov za merjenje splošnega 

zadovoljstva zaposlenih (Spector 1997, 12). Zajema pet dejavnikov zadovoljstva zaposlenih 

(delo, plačilo, napredovanje, nadzor in sodelavci) (Davis in Newstorm 1989, 189; Greenberg 

in Baron 2008, 225). Spector (1997) jih je v svojem vprašalniku nadgradil še s štirimi 

dodatnimi dejavniki. Z modelom so želeli prikazati, da zadovoljstvo zaposlenih deluje kot 

ravnotežje med posamezniki in delom – med inputi, ki jih posamezniki vložijo v delo, in med 

outputi, ki jih prejmejo za opravljeno delo (Judge in Klinger 2007, 402). Zato je bil eden 

izmed glavnih ciljev povezati zadovoljstvo zaposlenih z lastnostmi podjetja in lastnostmi 

posameznega delavca (School of bussines administration b. l.).  

2.2.4  Diagnostični pregled zadovoljstva (JDS) 

Vprašalnik za diagnostični pregled zadovoljstva (Job Diagnostic Survey) sta razvila  

Hackman in Oldham (1974, 1–10), s katerim sta ravno tako ocenjevala le pet dejavnikov dela 

                                                 
3
 Delovno prilagajanje oz. vključevanje v delovni proces opredeljuje zadovoljstvo kot takšno, ko 

karakteristike delovnega mesta sovpadajo s karakteristikami delavca. Proces je uspešen takrat, ko so 
želje in potrebe posameznika usklajene s potrebami delovnega mesta. Manjše ko je neskladje, višje je 
zadovoljstvo (Spector 1997, 53). 

 



 12 

(spretnosti, vrsta in pomen naloge, avtonomija ter povratne informacije), ki so se izkazali kot 

zelo povezani z delovnim zadovoljstvom, saj naj bi na posameznike lahko delovali 

motivacijsko ali pa tudi ne. Sam vprašalnik je nastal na podlagi preureditve delovnih mest in 

obogatitve dela, kar danes poznamo kot model značilnost delovnih mest (angl. job 

characteristic model). Z njim predvsem merimo objektivne dimenzije dela, individualna 

psihološka stanja, afektivne reakcije zaposlenih in individualno potrebo po rasti (Kozlovič, 

Lončar in Lovenjak 2013, 15). 

Model značilnosti delovnega mesta (angl. job characteristic model) 

Hackmanov in Oldhamov (1974) model značilnosti delovnega mesta (angl. job characteristic 

model) se sicer uvršča med motivacijske modele, za nas pa je pomemben, saj je predstavljal 

izhodišče pri oblikovanju Spectorjevega (1997) vprašalnika (JSS), uporabljenega v raziskavi.  

Model pojasnjuje povezavo med kritičnimi psihološkimi stanji, značilnostmi delovnih mest 

ter osebnimi učinki in rezultati dela, kar je razvidno tudi s slike 2. Tri kritična psihološka 

stanja, ki jih zasledimo v modelu, nastanejo zaradi petih dimenzij. Avtorja Hackman in 

Oldham (1974, 8) jih v modelu porazdelita v naslednjem vrstnem redu. Prvo skupino tvori 

doživljanje pomembnosti (angl. experienced meaningfulness), ki zajema prve tri dimenzije: 

spretnosti, vrsto naloge in pomen naloge. Drugo skupino predstavlja doživljanje odgovornosti 

(angl. experienced responsability), ki pove, da lahko organizacija poveča učinke z višjo 

avtonomijo na delovnem mestu. Tretja skupina pa vključuje poznavanje področja rezultatov 

in povratne informacije o delu posameznikov. To nam pove, da značilnosti delovnega mesta 

vplivajo na doživljanje dela. To, da posamezniki občutijo delo kot pomembno in odgovorno, 

je bistveno ne le zato, da sprejmejo delovne značilnosti, temveč da tudi sami ustrezajo 

delovnemu položaju in zahtevam dela (Kristof Brown, Zimmerman in Johnson 2005, 284–

285) ter pridobijo povratne informacije o rezultatih dela. 

Teorija modela temelji na prepričanju, da zaposlene lahko vodijo notranji motivacijski 

dejavniki (rast, razvoj, napredovanje itd.), če sami poiščejo motivacijo pri opravljanju nalog 

(Spector 1997, 31), management pa le oblikuje lastnosti (značilnosti) dela. Po mnenju 

Greenhausa, Parasurmana in Wormleyja (1990, po Judge idr. 1995, 487) imajo poleg 

omenjenih pomembno vlogo tudi zunanji dejavniki (plača, nagrada, delovni pogoji itd.), ki jih 

zasledimo v vprašalniku (JSS). Ker dejavniki oblikujejo značilnosti delovnih mest in močno 

vplivajo na delovno zadovoljstvo, je oblikovanje dela, ki bi dvigovalo zadovoljstvo, težje 

dosegljivo, saj je treba upoštevati tudi osebnost posameznikov (Spector 2007, 30–37). Zato 

Judge in drugi (2001a, 377–390) opozarjajo na pomembno vlogo moderatorjev (nagrade) in 

mediatorjev (motivacija), ki naj bi vplivali na izvedbo dela, kar Frederickson (1998/2001, po 

Gillet idr. 2012, 2) povezuje s pozitivnimi čustvi, ki jih lahko prinašajo nagrade in motivacija, 

saj posameznikom omogočajo doseganje koristi. Takšen način doseganja višjega zadovoljstva 
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avtorja modela (Hackman in Oldham 1974) povezujeta z uspešnostjo dela (angl. job 

performance) in nizko fluktuacijo zaposlenih (Judge idr. 2001b, 28).  

                                     

 

Slika 2: Hackmanov in Oldhamov model značilnosti dela 

Vir: Hackman in Oldham 1974, 7. 

2.3  Dejavniki zadovoljstva 

Različni dražljaji prebujajo različna čustva, ki so lahko pozitivna ali negativna in jih pri 

spoznavanju zadovoljstva zaposlenih poimenujemo dejavniki zadovoljstva. Slednje 

posamezniki srečujejo v povezavi z delovnim mestom, pri katerih spodbujajo nastanek 

zadovoljstva. Omenili smo že, da pri izvedbi raziskovalnega dela uporabljamo vprašalnik 

(JSS), ki zajema devet dejavnikov zadovoljstva (Spector 1997) in jih najpogosteje zasledimo 

v podjetjih. To so: 

1. Plača. Navedbe kažejo, da je sorazmerje med stopnjo plačila in zadovoljstvom 

presenetljivo nizko. Zato pri oblikovanju plačil izstopa predvsem seznanjenost zaposlenih 

s pravili in procesi, ki določajo višino plačila, saj ima proces višji vpliv na zadovoljstvo 

kot plačilo (Spector 1997, 42). Plača je obenem del zaposlitvene pogodbe in določa 

naravo odnosov med zaposlenim ter delodajalcem (Zupan 2001, 118), zato jo razumemo 

kot nekakšno protivrednost za delovni prispevek zaposlenega. Delodajalci s plačilom 



 14 

omogočajo delavcem zadovoljitev njihovih osebnih potreb po dobrinah za življenje in 

preživetje. 

2. Možnost napredovanja. Z napredovanjem posameznik doseže neki želen status ali 

potrditev za dosedanje dobro opravljeno delo, zaradi tega ima tudi pozitivne učinke na 

zadovoljstvo. Jurman (1981, 250) predstavlja napredovanje zaposlenih kot doživljanje 

osebnostnega razvoja. 

3. Izvajanje nadzora nad zaposlenimi. Izvajanje nadzora nad zaposlenimi lahko deluje 

konstruktivno in zaposlenega usmerja v pravilno ravnanje ter delovanje. Lahko pa ima 

zelo negativen učinek, če je nadzor namenjen predvsem iskanju napak in kaznovanju 

zaposlenih. Je nekakšna oblika svobode, ki je dana zaposlenim pri sprejemanju odločitev 

glede njihovega dela in širšega vključevanja v politiko podjetja, zato pozitivno vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih (Spector 1997, 44). 

4. Ugodnosti. Možina in drugi (1998, 284) predstavljajo ugodnosti, ki jih uživajo zaposleni, 

kot predpisane in zakonsko urejene na državni ravni, ki se uporabljajo kot dodatek k 

osnovnim plačam ter se izplačujejo zaposlenim. Zaposleni jih lahko dojemajo kot 

samoumevne in jih štejejo kot pravico. Lahko se tudi zgodi, da jih sploh ne razumejo oz. 

ne prepoznajo kot ugodnosti, saj jih razumejo kot različne nagrade in dobrine (prav tam), 

kar posledično vpliva na to, kako jih doživljajo ter kakšno intenzivnost zadovoljstva 

razvijejo do njih.  

5. Nagrade za opravljeno delo. Zupanova (2001, 208) pravi, da so nagrade učinkovito orodje 

vodenja, če z njimi nagradimo takoj po dosežku, tako da je vez med nagrado in vedenjem 

zaposlenih zelo jasna. Pravi tudi, da je uporaba pohval in priznanj, poleg nagrajevanja, 

najbolj odvisna od dveh dejavnikov – od kulture podjetja in ustvarjalnosti tistih, ki 

nagrade podeljujejo (prav tam). Možina in drugi (1998, 247) zato pojasnjujejo 

podeljevanje nagrad kot sistem z usklajeno politiko, procesi in prakso neke organizacije 

pri nagrajevanju zaposlenih za njihov prispevek, zmožnosti ter pristojnosti. 

6. Pravila, navodila, delovni pogoji. Po mnenju Jurmana (1981, 254–255) ima vodstvo 

največjo vlogo pri oblikovanju dela, pravil, navodil in načel, ki jim skupaj pravimo tudi 

kadrovska politika podjetja, prek katere vodstvo določa zahtevnost ciljev, ki jih zasleduje, 

saj z upravljanjem usmerja in nadzira zaposlene, izbira smotre ter oblikuje značilnosti dela 

(Kralj 2003, 97–99). Zaposleni, ki spremljajo visoke omejitve glede pravil in navodil, so 

bistveno bolj podvrženi občutku nezadovoljstva, saj so te omejitve usmerjene predvsem k 

izvajanju/opravljanju dela (Spector 1997, 38). 

7. Sodelavci. Odnosi, ki se razvijejo znotraj podjetja, so po razdelitvi Lipičnika in Možine 

(1993, 74) lahko formalne (namensko oblikovane) ali neformalne oblike, ki se pojavijo 

spontano, s povezovanjem različnih ljudi v neko skupino. Ker močno vplivajo na 

delovanje in doživljanje zadovoljstva, Trevenova (1998, 30) omenja vključevanje in 

sodelovanje zaposlenih pri doseganju ciljev podjetja ter prizadevanja za izboljšanje 

kakovosti življenja na delovnem mestu kot dva pristopa, ki si po mnenju Tossija, Rizza in 

Carrolla (1994) prizadevajo nadomestiti sovražne odnose med delavci in managerji z 
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odnosi, za katere je značilno sodelovanje. Uspešno sodelovanje pa je mogoče takrat, ko 

zaposlene vodijo dobri medsebojni odnosi, bodisi med podrejenimi ali med podrejenimi v 

povezavi z nadrejenimi. 

8. Narava dela. Čas je pokazal, da vsi ljudje niso enako učinkoviti, kar je povzročilo 

poklicno delitev dela (Jurman 1981, 101). Organiziranost in oblikovanje dela sta zato 

dejavnika, ki lahko močno povečata zadovoljstvo zaposlenih, saj z ene strani izboljšujeta 

delovne rezultate, z druge pa povečujeta zadovoljstvo zaposlenih. Ko zaposleni dosegajo 

dobre rezultate, s tem dejanjem spodbujajo tudi ostale k podobnemu ravnanju, da so tudi 

sami dovolj motivirani za doseganje tovrstnih rezultatov. Zaradi tega obstajajo številne 

zveze med organizacijo in oblikovanjem dela ter zadovoljstvom zaposlenih (Možina idr. 

1998, 152).  

9. Komunikacija v organizaciji. Omogoča usklajevanje ukrepov, delitev informacij in 

zadovoljitev socialnih potreb. Zaradi tega dobra komunikacija med zaposlenimi v podjetju 

bistveno vpliva na povečanje zadovoljstva zaposlenih in učinkovitejše opravljanje dela 

(Coffey, Cook in Hunsaker 1994, 196–197). Mumelj (2008, 42–48) verjame, da na dobro 

komunikacijo vplivajo še izkušnje, stališča, čustva, inteligenca in komunikacijske veščine 

posameznika. Zato je pomembno, kako posameznik stvari zaznava, kaj pričakuje, kakšni 

motivi in interesi ga vodijo za razumevanje sporočil ter kakšne ovire in motnje so navzoče 

v okolju.  

Spector (1997) je mnenja, da poleg navedenih dejavnikov, ki pomembno vplivajo na razvoj 

(ne)zadovoljstva in jih preučujemo z vprašalnikom delovnega zadovoljstva, na zadovoljstvo 

vplivajo še: 

1. Vloga posameznikov in organizacije. Obravnava vpliv med zaposlenimi in delom, ki ga 

opravljajo iz perspektive pravil ter različnih vlog, ki jih imajo tako posamezniki v neki 

organizaciji kot organizacija. Raziskovalci ocenjujejo nekoliko šibko povezanost z 

delovnim zadovoljstvom (Spector 1997, 39–40). 

2. Razpetost med delom in družinskimi obveznostmi. Predstavlja razhajanja, ko se srečajo 

družinske zahteve s službenimi obveznostmi. Zaposleni, ki intenzivneje doživljajo takšna 

razpotja, naj bi dosegali nižje delovno zadovoljstvo (Spector 1997, 40). 

3. Stres. Občutki stresa so simptomi, ki jih zaposleni občutijo pri delu. Različne situacije, ki 

vplivajo na predhodno ali trenutno čustveno obliko stresa, lahko prerastejo v dolgoročno 

obliko in povzročijo nezadovoljstvo zaposlenih. Stres v takšni obliki lahko povzroči 

psihične težave, ki vplivajo na čustveno stanje posameznika. Simptomi, ki po naravi 

spremljajo stres, so predvsem anksioznost, depresija in glavoboli (Spector 1997, 43). 

4. Obremenitev. Je lahko kvalitativne narave in obsega predvsem težavnost dela ter 

predstavlja psihično in fizično obremenitev. Kvantitativna obremenitev pa predstavlja 

obsežnost dela oz. velike količine dela. Strokovnjaki opozarjajo, da ima obremenitev 

negativne vplive na delovno zadovoljstvo ter posledice pri boleznih srca in ožilja, saj se 

pojavlja porast tovrstnih obolenj (Spector 1997, 43). 
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5. Delovni čas. Mnenja strokovnjakov glede vpliva delovnega časa na delovno zadovoljstvo 

se razhajajo, saj menijo, da je potrebnih še veliko raziskav za razumevanje vpliva 

delovnega časa na zadovoljstvo zaposlenih. Enotni pa so si glede vpliva fleksibilnega 

delavnika na višje delovno zadovoljstvo, saj naj bi se v sodobnih družbah uveljavil 

fleksibilni delovni čas zaradi sprememb v načinu življenja, ki ga narekuje gospodarstvo 

(Spector 1997, 46). 

2.4  Nezadovoljstvo zaposlenih 

Nezadovoljstvo je nasprotna oblika zadovoljstva. Je negativno čustvo in prinaša negativne 

posledice, ki podjetjem lahko povzroča velike težave, še posebej takrat, ko se z njimi ne znajo 

spopasti in poiskati primerne rešitev. V nadaljevanju besedila bomo predstavili pomen in 

oblike nezadovoljstva po Büssingu in Bisselsu (1998) ter posledice, ki se pokažejo, ko se 

čustvo razvije pri zaposlenem. Spoznali bomo tudi težave, ki jih nezadovoljni zaposleni 

prinašajo na delovno mesto. 

Büssing in Bissels (1998, 215) pravita, da nezadovoljstvo najpogosteje predstavlja neskladje 

med trenutnim delom, ki ga posameznik opravlja, in njegovimi aspiracijami ter stabilizacijo 

nezadovoljstva. Stres in dvoumni delovni pogoji, pomanjkanje kadra ali preobremenitev lahko 

bistveno vplivajo na nezadovoljstvo zaposlenih. Avtorja sta po Bruggemannovem modelu 

(1974) leta 1992 predstavila različne oblike zadovoljstva. Izmed šestih predlaganih oblik 

zadovoljstva izstopata dve, ki se nanašata na nezadovoljstvo. To sta fiksna oblika 

nezadovoljstva in konstruktivna oblika nezadovoljstva (Büssing in Bissels 1998, 210). 

2.4.1  Oblike nezadovoljstva 

Nezadovoljstvo se po Büssingu in Bisselsu (1998, 215) razvršča v naslednje oblike: 

- Konstruktivno nezadovoljstvo (angl. constructive dissatisfaction). Zaposleni se kljub 

nezadovoljstvu trudijo reševati probleme ter ohranjajo srednje in dolgoročne cilje, ki jim 

aktivno sledijo ter jih obvladujejo. 

- Fiksno nezadovoljstvo (angl. fixed dissatisfaction). Zaposleni so nezadovoljni in težje 

nadzorujejo situacije na delovnem mestu. Neskladja rešujejo glede na aspiracije, ki jih 

imajo. Velikokrat se reševanju problemov izognejo, saj v tem ne vidijo rešitve ali 

možnosti. 

Avtorja (prav tam) sta predstavila tudi tretjo obliko nezadovoljstva, pri kateri so se zaposleni 

sprijaznili z nezadovoljstvom (angl. resigned dissatisfaction). V tem primeru se zaposleni 

srečujejo s strogim preoblikovanjem, zmanjševanjem delovnih ciljev in jih raje preusmerjajo 

v cilje zasebnega življenja. Oblikuje jih predvsem izkrivljena percepcija stanja. 
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2.4.2  Posledice nezadovoljstva 

Posledice nezadovoljstva niso prijetne za podjetja, saj jih večinoma spremljajo negativna 

vedenja zaposlenih. Neprijetne so lahko tudi za posameznike, saj nezadovoljstvo nanje deluje 

kot psihična obremenitev. Zaposleni, ki so bili na začetku zaposlitve aktivni in povezani z 

organizacijo, lahko postanejo s časom vedno bolj oddaljeni, nejevoljni in nezavzeti za 

dogajanje (Gordon 1987, 5). Na strategijo vodenja se odzivajo z nespoštovanjem, jezo ali 

vdajo. Težave, s katerimi se spopadajo tako zaposleni kot podjetja, naj zato veljajo kot 

opozorilo, zakaj je pomembno vzdrževati visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih pri delu in 

vlagati v zaposlene, saj se tako lahko učinkovito izognejo nezadovoljstvu. 

V literaturi najpogosteje zasledimo vedenje v obliki odmikanja od dela in delovnega okolja, ki 

se kaže kot zamujanje, absentizem ali fluktuacija zaposlenih (Spector 1997, 58, po Levi 2006, 

301) ter kontraproduktivno vedenje, za katero velja, da prinaša škodo podjetju in se pojavlja v 

obliki podkupovanja, sabotaže, izsiljevanja, tatvine, goljufije ali nasilja (Levi 2006, 305). 

Alderman (2008, po Penšek 2010, 25) zaradi takšnih negativnih posledic nezadovoljstva 

opozarja, da se vodilni prepozno začnejo ukvarjati z nezadovoljstvom zaposlenih v številnih 

primerih. Najpogosteje se to zgodi, ko zaposleni izrazijo željo po prekinitvi delovnega 

razmerja. 

Poleg omenjenih posledic se nezadovoljstvo kaže tudi v tem, da zaposleni nočejo sodelovati 

tam, kjer je treba vložiti dodaten trud, izogibajo se prostovoljnemu opravljanju dodatnega 

dela, ne dosegajo zastavljenih norm, dela ne opravijo pravočasno, pritožujejo se zaradi 

nepomembnih stvari, ne želijo ravnati po navodilih ter hitro obtožijo druge za napačno 

ravnanje (Keenan 1996, po Špitlar 2009, 34). Vsa tovrstna ravnanja vodijo v težave, s 

katerimi se spopadajo podjetja, saj povzročajo velike stroške, pomanjkanje kadra, zaostanke 

in napake ter predvsem neuspeh. Spector (1997, 68) zato navaja, da so omenjene oblike 

vedenja posledica frustracij in nezadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu ter poudarja, da 

se zaposleni, ki so deležni večjega nadzora vodstva, redkeje odločajo za takšne oblike 

vedenja. 
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3  METODOLOGIJA RAZISKAVE 

Poglavje, ki sledi, je namenjeno predstavitvi raziskovalne metodologije, uporabljene v nalogi, 

kjer predstavljamo zasnovo raziskave (angl. research design) in uporabljen merski instrument. 

Namenjeno je tudi argumentaciji izbranega vprašalnika na podlagi zajete teorije in namena 

raziskave. V besedilu podrobneje predstavljamo sestavo vprašalnika in značilnosti pri njegovi 

interpretaciji. Obogatimo ga z opredelitvijo izbranih dejavnikov in opredelitvijo demografskih 

spremenljivk ter sklop zaključimo s predstavitvijo uporabljenega vzorca.  

Namen projektne naloge je na podlagi teoretičnih izhodišč raziskati področje zadovoljstva 

zaposlenih v izbranem podjetju, pridobiti podatke, s katerimi ugotavljamo prisotnost oz. 

odsotnost obravnavanih dejavnikov zadovoljstva, ter stopnjo zadovoljstva zaposlenih v 

podjetju. Na podlagi rezultatov želimo oblikovati priporočila za nadaljnje vzdrževanje 

zadovoljstva zaposlenih oziroma oblikovati priporočila za povečanje zadovoljstva zaposlenih.  

Kot metodo zbiranja podatkov uporabljamo anonimno anketo, oblikovano na podlagi 

vprašalnika (JSS) in sklopa demografskih vprašanj. Za pridobitev bolj poglobljenih rezultatov 

uporabljamo načine pristopa mešanih metod (angl. mixed method research), ki omogoča bolj 

celosten pristop k merjenju, analizi in interpretaciji podatkov (Lobe 2006, 64). Raziskavo 

začnemo z zbiranjem in analizo kvantitativnih podatkov, sledita ji še zbiranje ter analiza 

podatkov (Lobe 2006, 66), zbranih s polstrukturiranimi intervjuji. Namenski vzorec za 

intervjuje je oblikovan naknadno, na podlagi predhodno zbranih rezultatov ankete. Rezultate 

zbiranja kvantitativnih in kvalitativnih podatkov združimo v fazi interpretacije, kjer s 

pomočjo kvalitativnih podatkov podrobneje pojasnimo ter interpretiramo kvantitativne 

podatke (Creswell idr. 2003, po Lobe 2006, 66). 

Uporabljen vprašalnik za namen raziskave je prevedena različica Spectorjevega (1997) 

vprašalnika (JSS), s katerim avtor preučuje zadovoljstvo zaposlenih z različnih vidikov 

delovnega mesta. Značilnost vprašalnika se kaže pri zajemanju izpostavljenih dejavnikov, ki 

smo jih že večkrat omenili. Ocenjuje devet dejavnikov zadovoljstva z delom, ki vplivajo na 

oblikovanje zadovoljstva zaposlenih in jih najpogosteje zasledimo na delovnem mestu. Hkrati 

je razumljiv, enostaven in tudi primerno dolg. Za potrebe raziskave v izbranem podjetju 

uporabljamo slovensko različico vprašalnika, katerega prevod smo naredili, in nadalje srbo-

hrvaško različico vprašalnika, ki je dosegljiva tudi na Spectorjevi spletni strani 

(shell.cas.usf.edu). Izbrano podjetje namreč zaposluje tudi tuje delavce, pretežno iz Bosne in 

Hercegovine (BiH), ki ne govorijo tekoče slovensko. Vprašalnik ima dva sklopa. S prvim 

sklopom ocenjujemo, kateri dejavniki zadovoljstva so v izbranem podjetju prisotni oz. odsotni 

ter kako se kaže zadovoljstvo zaposlenih v izbranem podjetju. Z drugim sklopom vprašanj, ki 

zajema demografske podatke, želimo pridobiti informacije o zajeti populaciji.  

Prvi sklop zajema 36 trditev, ki so razdeljene v devet skupin, s po štirimi trditvami. Skupine 

zajemajo vprašanja o zadovoljstvu s plačo, napredovanjem, nadzorom, ugodnostmi, 



 19 

nagradami, pravili, navodili in delovnimi pogoji, odnosi s sodelavci, naravo dela ter 

komunikacijo. Drugi sklop vprašanj zajema osem podvprašanj, ki so vezana na demografske 

spremenljivke (spol, starost, delovni položaj itd.).  

Veljavnost in zanesljivost vprašalnika (JSS) je v veliki meri potrjena. Oblikuje ga visoka 

notranja konsistenca zanesljivosti, ki se nanaša predvsem na dobro povezavo med indikatorji 

ter na stabilnost, ki jo je vprašalnik razvil na podlagi številnih raziskav, kjer je bil uporabljen. 

Obenem ga spremlja tudi visoka veljavnost, saj večje število dejavnikov povezujejo z 

vprašalnikom Job descriptive index (JDI), ki velja za enega izmed najbolj natančno razvitih in 

potrjenih vprašalnikov o zadovoljstvu zaposlenih (Spector 1997, 10–11). 

Dejavnike zadovoljstva z delom anketiranci ocenjujejo z uporabo šeststopenjske ocenjevalne 

lestvice. Za vsako trditev je možen le en odgovor. Z oceno od 1 do 6 posamezniki ocenjujejo 

prisotnost oz. doživljanje posamezne postavke. S številko 1 označijo močno nestrinjanje, s 

številko 2 označijo zmerno nestrinjanje, s številko 3 označijo rahlo nestrinjanje, s številko 4 

označijo rahlo strinjanje, s številko 5 označijo zmerno strinjanje in s številko 6 označijo 

močno strinjanje.  

Preglednica 1: Podlestvice vsebine vprašalnika JSS za preučevanje zadovoljstva  

Podlestvice (skupine) Trditve 

Zadovoljstvo s plačo  

Zadovoljstvo z možnostjo napredovanja 

Zadovoljstvo z izvajanjem nadzora nad zaposlenimi 

Zadovoljstvo z ugodnostmi 

Zadovoljstvo z nagradami za opravljeno delo  

Zadovoljstvo s pravili, navodili, delovnimi pogoji 

Zadovoljstvo s sodelavci 

Zadovoljstvo z naravo dela 

Zadovoljstvo s komunikacijo v organizaciji 

1, 10r, 19r, 28 

2r, 11, 20, 33 

3, 12r, 21r, 30 

4r, 13, 22, 29r 

5, 14r, 23r, 32r 

6r, 15, 24r, 31r 

7, 16r, 25, 34r 

8r, 17, 27, 35 

9, 18r, 26r, 36r 

* Številke, označene z r, ocenjujemo z nasprotne smeri 

Vir: Spector 1997, 9. 

Omenili smo že, da v anketni vprašalnik vključujemo tudi demografske podatke. Z zajetimi 

sklopi vprašanj pridobimo osnovne podatke o zaposlenih v podjetju, ki nam lahko pomagajo 

pri interpretaciji. Starost zaposlenih je pomembna, saj mlajše populacije lažje sprejemajo 

izzive in spremembe, medtem ko imajo starejši več delovnih izkušenj. Spol je tudi 

pomemben, saj se v izbranem podjetju dela delijo na moška in ženska. Stopnja izobrazbe je 

tudi lahko relevantna spremenljivka, predvsem na področju napredovanja, saj izbrano podjetje 

nima posebno razdelanih zahtev o izobrazbi in višjih delovnih mestih, da bi zaposleni lahko 

napredovali. Plačilo je motor pogona in je lahko bistvenega pomena za primerjavo z odgovori 

iz vprašalnika, ki se nanašajo na plačilni dejavnik. Ker podjetje zaposluje tujce, postavljamo 

tudi vprašanje o državljanstvu. Pomembno sporočilo je tudi število let, koliko časa so 
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anketirani zaposleni v podjetju. Slednje pokaže posameznikovo pripadnost podjetju. Kot 

zadnje pa lahko izpostavimo tudi zaposlitveni status posameznikov, ki lahko poveča občutek 

njihove varnosti. 

Pri analizi podatkov je treba trditve pravilno razčleniti, saj jih je treba naknadno oceniti iz 

nasprotne smeri. Trditve, ki jih je treba interpretirati z nasprotne strani, so označene s črko r, 

kakor je to prikazano tudi v preglednici 1. Posamezni sklop (skupino) trditev anketiranci 

ocenjujejo s štirimi trditvami, kjer je najvišji možen seštevek vseh točk 24, najnižji pa 4. Na 

podlagi rezultatov lahko ugotovimo zadovoljstvo s posameznim dejavnikom. Seštevek točk, 

ki se uvršča med 4 in 12, nakazuje na nezadovoljstvo, med 16 in 24 nakazuje na zadovoljstvo 

ter seštevek med 12 in 16, ki nakazuje na indiferenco. Vseh 36 postavk pa podaja seštevek 

točk od 36 do 216. Rezultati, ki se uvrščajo med 36 in 108, nakazujejo na splošno 

nezadovoljstvo, rezultati med 144 in 216 nakazujejo splošno zadovoljstvo, medtem ko 

rezultati med 108 in 144 nakazujejo na splošno indiferenco (shell.cas.usf.edu). V našem 

primeru bomo za potrebe raziskave, pri obdelavi podatkov, uporabili statistični program 

SPSS, kljub temu pa bodo rezultati razvrščeni po navedenih točkovnih razredih. 

Zbiranje podatkov je potekalo med 19. septembrom in 2. oktobrom 2014. Anketni vprašalniki 

so bili delno posredovani vodstvu podjetja, ki jih je nato razdelilo med zaposlene. Delno smo 

to naredili tudi mi, anketirani pa so nato vprašalnike vrnili takoj po izpolnitvi. Za reševanje so 

porabili povprečno 15 minut. Čas in lokacijo reševanja so izbrali sami. Največ zaposlenih je 

ankete izpolnjevalo na dan vrnitve iz tujine oz. ob zaključku delovnega tedna (delavnika) v 

skladiščnih prostorih podjetja, kjer se tudi največ zadržujejo, ko niso na terenu. Po 

izpolnjevanju so ankete shranili v ovojnice, ki so zagotavljale anonimnost in jih izročili 

osebno ali pa so te izročili vodstvu, ki so jih nato posredovali naknadno. 

Raziskava je bila izvedena na populaciji zaposlenih v podjetju, ki se ukvarja s prevozom in 

logistiko, izvzeto pa je bilo vodstvo podjetja (lastniki). Delo zajete populacije je razdeljeno na 

tri področja, in sicer na zaposlene v računovodstvu, v komerciali ter voznike. Delitev dela 

lahko predstavlja predpostavko o neenakem dojemanju zadovoljstva s strani zaposlenih. 

Pisarniški delavci opravljajo bolj prijazna in lažja dela, medtem ko so delavci na terenu 

(vozniki) podvrženi različnim okoliščinam svojega dela. Zajeli smo 3 zaposlene v komerciali 

in 2 zaposlena v računovodstvu ter 10 zaposlenih, ki opravljajo prevoze. Skupno število vseh 

zajetih je bilo 15 zaposlenih. Majhna populacija 15 enot predstavlja omejitve kvantitativnega 

dela raziskave (anketa). Ker pa analiza ni predvidevala inferenčnih sklepov in ker smo 

predpostavljali anketiranje celotne populacija zaposlenih, smo to omejitev razumeli kot 

premostljivo. Dosegli smo 100-odstotno stopnjo odzivnosti. 
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4  PREDSTAVITEV PODJETJA 

Podjetje, ki je bilo izbrano in se je odzvalo na sodelovanje v raziskavi, je podjetje Lotrans, 

d. o. o., s sedežem v Sežani. Začetki poslovanja podjetja segajo v leto 1992. Podjetje, ki je 

takrat poslovalo pod imenom Lotrans šped, d. o. o., se je ukvarjalo pretežno z organizacijo 

transporta, carinjenjem, mejno dobavo in carinskim zastopanjem blaga v mednarodnem 

prometu. Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo (EU) so se na trgu pojavile nove 

zahteve, ki so zahtevale spremembe. Vodstvo podjetja se je tako v letu 2003 odločilo za 

širitev svoje dejavnosti tudi na področje logistike in transporta. Podjetje se je postopoma 

razvijalo in iz skromnih začetkov v opravljanju prevozov uspelo postati uspešno družinsko 

podjetje, ki danes posluje pod imenom Lotrans logistika in transport, d. o. o. Ključna 

dejavnost je opravljanje prevozov z lastnimi vozili in najetimi prevoznimi sredstvi v celotni 

evropski skupnosti. Prevozi so namenjeni predvsem delnim, kompletnim ali zbirnim 

pošiljkam, prevozu nevarnega blaga (ADR) ter skladiščenju in manipulaciji blaga (Lotrans b. 

l.). 

Danes je v podjetju zaposlenih 20 oseb. Organizacijska struktura se v grobem deli na štiri 

področja. Vodstveno področje zasedajo predvsem družinski člani, tj. lastniki oz. prokurist, 

direktor in poslovni sekretar. Ostali zaposleni so razvrščeni v komerciali, računovodstvu in 

prevozništvu (vozni park). 

Temeljne organizacijske vrednote in usmeritve podjetja kažejo na prisotnost nekaterih 

dejavnikov, v katerih podjetje vidi svoje konkurenčne prednosti. Poudarjajo predvsem 

velikost podjetja, ki se sicer uvršča med mala podjetja. Zaradi tega pravijo, da so bolj hitri, 

fleksibilni in prilagodljivi. Pri zasledovanju ciljev so usmerjeni predvsem v izpolnjevanje in 

pridobivanje znanj, ki omogoča sledenje informacijskemu napredku, posodabljanju prevozno-

logističnih zmožnosti, nadgrajevanju storitvenih ponudb in s tem izpolnjevanju potreb strank, 

saj želijo graditi dolgoročna partnerstva, ki bodo doprinesla k povečanju dodane vrednosti 

podjetja (Lotrans b. l.). 
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5  ANALIZA 

Izsledki empirične raziskave, opravljene po Spectorjevem modelu (1997), kažejo na 

prisotnost indiference ter neenotnost zaposlenih pri ocenjevanju in doživljanju devetih 

dejavnikov zadovoljstva. V besedilu uvodoma predstavljamo značilnosti opazovanega vzorca 

in nadaljujemo z interpretacijo pridobljenih podatkov, s katerimi določimo prisotnost oz. 

odsotnost zadovoljstva pri posameznih dejavnikih. Slednji so nam v končni fazi tudi merilo 

pri ugotavljanju zadovoljstva. Povezanost in razlike v zadovoljstvu zaposlenih glede na 

demografske podatke predstavimo v končnem delu, ki ga dodatno utemeljimo z rezultati 

anketnega vprašalnika. 

5.1  Značilnosti vzorca 

V raziskavi je bila dosežena 100-odstotna stopnja odzivnosti, saj se je odzvalo vseh 15 

respondentov. Zajeta populacija je pretežno moška (86,7 %), ki se uvršča v srednjo starostno 

skupino od 31 do 40 let (53,3 %) ter dosega srednješolsko stopnjo izobrazbe (50 %). Večina 

delavcev je v podjetju zaposlena manj kot 5 let (53,3 %) in za nedoločen čas (66,7 %) ter 

dosega povprečno mesečno plačilo do 1.000,00 evrov (53,3 %). Največ zaposlenih je tujcev 

(53,3 %), ki večinoma zasedajo delovna mesta voznikov (66,7 %). 

5.2  Primerjava ocenjenih dejavnikov 

Izsledki, ki smo jih pridobili na podlagi ocenjevanja trditev, kažejo na različne stopnje 

zadovoljstva zaposlenih z zajetimi dejavniki. Pri ocenjevanju dejavnikov zadovoljstva so 

zaposleni ocenili sodelavce, nadzor in naravo dela z zadovoljstvom. Z indiferenco so ocenili 

zadovoljstvo s plačo, ugodnostmi, nagradami, pogoji dela in komunikacijo. Medtem ko so z 

nezadovoljstvom ocenili le možnost napredovanja. Bolj podrobna primerjava ocen sledi v 

podpoglavju. Skupno zadovoljstvo zaposlenih v podjetju se glede na Spectorjeve (1997) 

mejne vrednosti uvršča v razred indiference, saj je bila večina zaposlenih pri podajanju ocen 

precej neopredeljena, na kar opozarja tudi 1.943 zbranih točk.  

Po obdelavi podatkov smo povprečne vrednosti indeksov razvrstili v tri razrede. Tako za 

posamezen dejavnik velja, da se vrednosti od 4 do 12 uvrščajo v razred nezadovoljstva. 

Vrednosti, ki znašajo med 12 in 16, se uvrščajo v razred indiference. Vrednosti, ki so med 16 

in 24, pa se uvrščajo v razred zadovoljstva (shell.cas.usf.edu). Povprečne vrednosti 

zadovoljstva in pripadajoči standardni odkloni s posameznimi dejavniki delovnega mesta so 

prikazani na sliki 3. 
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Slika 3: Vrednosti indeksov 

Najvišje zadovoljstvo so zaposleni izkazali glede nadzora, kjer povprečna ocena vrednosti 

indeksa znaša 17,27 (SD = 4,40). Sledita ji zadovoljstvo z naravo dela s povprečno vrednostjo 

16,80 (SD = 4,33) in zadovoljstvo s sodelavci s povprečno vrednostjo 16,00 (SD = 4,46). 

Ocene povprečne vrednosti, ki sledijo, so se umestile v srednji razred oz. v razred indiference. 

Najvišje v tem (sredinskem) razredu se je uvrstilo ocenjevanje zadovoljstva z ugodnostmi, ki 

je doseglo povprečno vrednost 15,13 (SD = 4,56). Temu je sledilo še zadovoljstvo s 

komunikacijo, z oceno povprečne vrednosti 13,40 (SD = 5,72), zadovoljstvo s plačo z oceno 

povprečne vrednosti 13,27 (SD = 5,68), zadovoljstvo z nagradami z oceno povprečne 

vrednosti 13,13 (SD = 4,56) ter zadovoljstvo s pogoji dela z oceno povprečne vrednosti 13,00 

(SD = 6,13). Kot zadnje uvrščen je dejavnik zadovoljstvo z napredovanjem, ki dosega oceno 

povprečne vrednosti 11,53 (SD = 4,37), kar pomeni, da se uvršča v razred nezadovoljstva.  

Standardni odkloni (SD), ki se gibljejo od 4,33 do 6,13, so bili najbolj visoki pri dejavnikih 

zadovoljstva s pogoji dela, komunikacijo in plačilom, kar nakazuje na visoka razhajanja pri 

ocenah respondentov. Nekoliko manjša razhajanja mnenj so se pojavila pri ocenjevanju 

zadovoljstva z naravo dela, nadzorom in napredovanjem. 

5.3  Splošno stanje zadovoljstva zaposlenih v izbranem podjetju 

Rezultati analize kažejo na prisotnost indiference zaposlenih glede zadovoljstva z delom. Na 

dejstvo, da so zaposleni izrazili precejšnjo neenotnost s trditvami, so pokazala razhajanja med 
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povprečnimi vrednostmi in standardnimi odkloni. Na razpetost zaposlenih pri podajanju 

mnenj nas je opozoril tudi skupni seštevek vseh zbranih točk. Pri zbiranju točk za posamezno 

anketo lahko posameznik zbere od minimalno 36 do maksimalno 216 točk (Spector 1997, 9). 

Za potrebe raziskave se s številom respondentov zviša tudi število točk, ki znaša od 

minimalno 540 do maksimalno 3.240 točk. Ravno tako se spremeni točkovanje za 

ocenjevanje posameznih (sklopov) dejavnikov, ki sega od minimalno 60 do maksimalno 360 

vseh možnih točk. Umeščanje točk v posamezne razrede po Spectorjevi (1997) metodi je 

predstavljeno v preglednici 2. 

Preglednica 2: Umeščanje točk v posamezne razrede 

Umestitveni 

razred 

Število točk za 

posamezni sklop 

Število točk za 

posamezni sklop 

na 15 anket 

Število vseh točk 

na 1 anketo 

Število vseh točk 

na 15 anket 

Nezadovoljstvo  Od 4 do 12 Od 60 do 180 Od 36 do 108 Od 540 do 1620 

Indiferenca  Od 12 do 16 Od 180 do 240 Od 108 do 144 Od 1620 do 2160 

Zadovoljstvo Od 16 do 24 Od 240 do 360 Od 144 do 216 Od 2160 do 3240 

 

5.4  Ocena zadovoljstva zaposlenih s posameznimi dejavniki 

Poleg stanja so nam ugotovitve nakazale tudi, s katerimi dejavniki so zaposleni najbolj oz. 

najmanj zadovoljni ter do katerih se ne morejo opredeliti. V nadaljevanju so zato predstavljeni 

posamezno ocenjeni indeksi (dejavniki), ki jih podrobneje lahko razložimo z interpretacijo 

pripadajočih spremenljivk anketnega vprašalnika. Pri interpretaciji posameznih indeksov 

navajamo pripadajoče ocene povprečne vrednosti in standardne odklone. Rezultate dopolnimo 

s pripisom števila vseh zbranih točk. Spremenljivke so zaposleni ovrednotili z uporabo 

šeststopenjske lestvice, od 1 (popolnoma se ne strinjam) do 6 (popolnoma se strinjam). Z 

izbrano vrednostjo so ocenili oz. izrazili zadovoljstvo s posamezno trditvijo in predvsem 

stališče do posameznega dejavnika. 

Zadovoljstvo s plačilom 

Zadovoljstvo zaposlenih s plačilom, ki ga prejemajo za opravljeno delo, je bilo ocenjeno z 

indiferenco. Plačilo ima vlogo motivacijskega sredstva, s katerim posamezniki uresničujejo 

svoje potrebe, podjetja pa z njimi spodbujajo določene aktivnosti. Pri zaposlenih, ki so 

sodelovali v raziskavi, so vidna razhajanja, saj ocenjujejo, da prejemajo dokaj primerna 

plačila, ki jim dajejo občutek spoštovanja in pripadnosti. Obenem pa menijo, da so kljub 

obstoju možnosti glede zvišanja plač povišice še vedno prenizke in preredke. Skupno 

povprečno vrednost indeksa zadovoljstva s plačilom so zaposleni ocenili s 13,27. Slednje se 

po Spectorjevih mejnih vrednostih umešča v razred indiference, kar pokaže tudi število vseh 



 25 

zbranih točk, ki znaša 199. Pri tem pa standardni odklon (5,69) nakazuje na višjo neenotnost 

zaposlenih glede zadovoljstva s plačilom.  

Trditve, ki ocenjujejo primernost plačila, plačilo kot izkazano spoštovanje ter možnosti 

zvišanja plačila, so ocenjene podobno. Njihove povprečne vrednosti se gibljejo med 3,46 in 

3,60, kar kaže na manjše nestrinjanje oz. rahlo strinjanje (3 = rahlo se ne strinjam – 4 = rahlo 

se strinjam). Pri tem pa na neenotno mnenje respondentov opozarjajo standardni odkloni, ki 

se gibljejo okrog dveh ocenjevalnih razredov (med 1,72 in 2,10). Bolj izstopajoče je bila 

ocenjena trditev, ki ocenjuje prejemanje povišic. Povprečna vrednost znaša 2,60, kar kaže na 

manjše nestrinjanje (3 = rahlo se ne strinjam). Standardni odklon, ki je malenkost višji kot 

razred in pol (1,72), opozarja na neenotno podana mnenja respondentov. 

 

Slika 4: Zadovoljstvo s plačilom 

Zadovoljstvo z možnostmi napredovanja 

Zadovoljstvo zaposlenih z možnostmi napredovanja je bilo ocenjeno z nezadovoljstvom. 

Napredovanje je lahko razumljeno kot oblika nagrajevanja, saj spreminja posameznikov 

status, tako na zasebnem kot na poklicnem področju. Respondenti na tem področju vidijo 

možnosti za napredovanje znotraj podjetja, vedo pa, da je za njih to težje dosegljivo, kljub 

dobro opravljenemu delu v primerjavi s konkurenčnimi podjetji. Indeks zadovoljstva z 
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možnostmi napredovanja je bil ocenjen s povprečno vednostjo 11,53. Slednje se po 

Spectorjevih mejnih vrednostih umešča v razred nezadovoljstva, kar kaže tudi vseh 173 

zbranih točk. Na to, da obstajajo manjša razhajanja med zaposlenimi, kaže tudi standardni 

odklon (4,37).  

Trditve, ki ocenjujejo število možnosti za napredovanje, napredovanje kot posledica dobro 

opravljenega dela ter napredovanje v primerjavi s konkurenčnimi podjetji, so bile ocenjene 

podobno. Njihove povprečne vrednosti se gibljejo med 2,67 in 2,93, kar kaže na manjše 

nestrinjanje (3 = rahlo se ne strinjam). Na prisotnost neenotnega mnenja kaže tudi standardni 

odklon, ki se giblje okrog razreda in pol (od 1,35 do 1,71). Malenkost izstopajoča je bila 

trditev, ki ocenjuje zadovoljstvo z možnostmi napredovanja. Njena povprečna vrednost znaša 

3,13 in prav tako kaže na manjše nestrinjanje (3 = rahlo se ne strinjam). Tudi standardni 

odklon, ki se giblje okrog razreda in pol (1,60), odraža razhajanje mnenj.  

 

Slika 5: Zadovoljstvo z možnostmi napredovanja 

Zadovoljstvo z nadzorom nad zaposlenimi 

Zaposleni ocenjujejo izvajanje nadzora z zadovoljstvom. Nadzor nad pravilnim delovanjem in 

ravnanjem lahko prinaša tako pozitivne kot negativne učinke, pomembno pa je, da ne posega 

pregloboko v zasebnost posameznikov. Sodelujoči v raziskavi pozitivno ocenjujejo ukaze in 



 27 

navodila, ki jih prejmejo od vodstva, ter menijo, da so nadrejeni kompetentni in pravični v 

odnosu do njih. Ocena povprečne vrednosti indeksa zadovoljstva z nadzorom znaša 17,27, kar 

se po Spectorjevih mejnih vrednostih umešča v razred zadovoljstva. Slednje nakazuje tudi 

vseh 259 zbranih točk, pri čemer nas na manjša razhajanja opozarja standardni odklon (4,40).  

Trditve, ki ocenjujejo kompetence, pravičnost in zanimanja nadrejenih za čustva svojih 

zaposlenih ter všečnost nadrejenih svojim zaposlenim, so respondenti ocenili precej podobno. 

Povprečne vrednosti se gibljejo med 4,00 in 4,53, kar kaže na manjše do zmerno strinjanje (4 

= rahlo se strinjam – 5 = zmerno se strinjam). Standardni odkloni se gibljejo okrog razreda in 

pol (od 1,30 do 1,85) in kažejo na razhajanje mnenj pri podajanju odgovorov. 

 

Slika 6: Zadovoljstvo z nadzorom nad zaposlenimi 

Zadovoljstvo z ugodnostmi  

Zadovoljstvo zaposlenih z ugodnostmi je bilo ocenjeno z indiferenco. Ugodnosti, kot dodatki 

osnovnih plač, lahko bistveno povečajo občutek varnosti takrat, ko jih posamezniki 

prepoznajo kot koristne. Zaposleni niso povsem zadovoljni z dodatnimi ugodnostmi in 

bonitetami (npr. dodatki, nadomestila), ki bi jim jih podjetje lahko zagotovilo za dvig 

motivacije ter z njihovo razdelitvijo. Menijo pa, da so ugodnosti enako dobre kot v 

konkurenčnih podjetjih in da prejemajo tisto, kar jim zakonsko pripada. Ocena povprečne 
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vrednosti indeksa zadovoljstva z ugodnostmi znaša 15,13, kar se po Spectorjevih mejnih 

vrednostih umešča v srednji razred indiference. Slednje kaže tudi vseh 227 zbranih točk, pri 

čemer na nekaj neskladja z odgovori nakaže standardni odklon (4,49).  

S konkurenčnimi podjetji primerljive ugodnosti, razdelitev ugodnosti ter obstoj nagrad in 

bonitet, namenjenih zaposlenim, so trditve, ki so jih zaposleni ocenili precej podobno. 

Povprečna vrednost se giblje med 3,33 in 3,67, kar kaže na manjše nestrinjanje do manjšega 

strinjanja (3 = rahlo se ne strinjam – 4 = rahlo se strinjam). Na to, da je bila pri podajanju 

mnenj prisotna neenotnost med respondenti, opozarja tudi standardni odklon, ki se giblje 

okrog oz. nekaj čez razred in pol (od 1,40 do 1,99). Bolj izstopajoča je trditev, ki ocenjuje 

zadovoljstvo z ugodnostmi, ki jih zagotavlja delodajalec. Povprečna vrednost znaša 4,53, kar 

kaže na zmerno strinjanje (5 = zmerno se strinjam). Opazno manjša razhajanja s trditvijo 

nakaže tudi standardni odklon, ki se giblje okrog enega razreda in znaša 1,12. 

 

Slika 7: Zadovoljstvo z ugodnostmi 

Zadovoljstvo z nagradami za opravljeno delo 

Zadovoljstvo zaposlenih z nagradami je bilo ocenjeno z indiferenco. Nagrajevanje zaposlenih 

lahko deluje kot motivacijski dejavnik, saj zvišuje njihovo vrednost in pripadnost podjetju. 

Mnenja sodelujočih zaposlenih kažejo, da niso dovolj pohvaljeni in nagrajeni za dobro 

opravljeno delo ter bi se podjetje na tem področju lahko bolje izkazalo. Obenem pa verjamejo, 

da delo, ki ga opravljajo, ni dovolj cenjeno in da so nagrade premalokrat namenjene 

zaposlenim. Ocena povprečne vrednosti znaša 13,13 in se po Spectorjevih mejnih vrednostih 
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umešča v razred indiference, kar nakaže tudi vseh 197 zbranih točk, pri čemer standardni 

odklon (4,56) kaže na razhajanja pri podajanju odgovorov. 

Občutek, da opravljajo delo, ki je dovolj spoštovano, ter nagrade za vloženi trud so zaposleni 

ocenili s povprečno vrednostjo, ki se giblje med 3,67 in 3,93. To kaže na manjše strinjanje (4 

= rahlo se strinjam). Vseeno pa je razhajanje mnenj dokaj prisotno, saj standardni odkloni 

znašajo malo manj od dveh ocenjevalnih razredov (od 1,72 do 1,98). Pohvale in nagrade za 

dobro opravljeno delo in namenjene nagrade zaposlenim so trditve, ki so jih respondenti 

ocenili s povprečno vrednostjo, ki se giblje med 2,60 in 2,93 ter kaže na manjše nestrinjanje 

(3 = rahlo se ne strinjam). Ob tem se standardni odkloni prav tako gibljejo okrog dveh 

razredov (od 1,50 do 2,02) in kažejo na višja razhajanja pri podajanju mnenj. 

 

Slika 8: Zadovoljstvo z nagradami za opravljeno delo 

Zadovoljstvo s pravili, navodili in delovnimi pogoji 

Zadovoljstvo zaposlenih s pravili, navodili in delovnimi pogoji je bilo ocenjeno z indiferenco. 

Kadrovska politika lahko s pravili in navodili močno zaznamuje dojemanje dela, delovnega 

mesta ter predvsem občutkov glede delovnega razmerja. Zaposleni, ki so sodelovali v 

raziskavi, menijo, da imajo možnosti za dobro opravljanje dela, jim pa pravila in postopki to 

nekoliko otežujejo. Razlog za to je tudi veliko število obveznosti in papirologije. Indeks 

zadovoljstva s pravili, navodili in delovnimi pogoji ima povprečno vrednost 13,00 in se po 
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Spectorjevih mejnih vrednostih umešča v razred indiference. Na to kaže tudi 195 zbranih 

točk, kjer pa standardni odklon (6,13) kaže na precej visoko neenotnost zaposlenih pri 

podajanju mnenj.  

Veliko število procedur in pravil ter omejitve prizadevanj pri opravljanju dela so zaposleni 

ocenili dokaj enakomerno. Ocena povprečne vrednosti se giblje med 3,53 in 3,73, kar kaže na 

manjše strinjanje (4 = rahlo se strinjam). Pri tem standardni odkloni, ki znašajo malo manj od 

dveh ocenjevalnih razredov (od 1,75 do 1,92), kažejo na večja razhajanja pri podajanju mnenj 

respondentov. Obveznosti in papirologijo, navzočo na delovnem mestu, so zaposleni ocenili s 

povprečno vrednostjo, ki se giblje med 2,80 in 2,93 ter odraža manjše nestrinjanje (3 = rahlo 

se ne strinjam). Na večja razhajanja pri podaji mnenj respondentov kažejo tudi standardni 

odkloni, ki znašajo malo manj od dveh ocenjevalnih razredov (od 1,94 do 1,97). 

 

Slika 9: Zadovoljstvo s pravili, navodili in delovnimi pogoji 

Zadovoljstvo s sodelavci 

Zaposleni ocenjujejo odnose s sodelavci z zadovoljstvom. Odnosi s sodelavci so zelo 

pomemben dejavnik, saj sprožajo določena čustva in občutke, ki vplivajo na posameznikovo 

ravnanje ter delovanje. Zaposleni so v raziskavi izrazili mnenja, da med seboj dobro 

sodelujejo, si zaupajo in imajo dobre odnose ter se ne prepirajo veliko, jim pa kompetence 

sodelavcev ne olajšujejo dela. Indeks zadovoljstva s sodelavci je bil ocenjen s povprečno 
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vrednostjo 16,00. Slednje se po Spectorjevih mejnih vrednostih umešča v razred zadovoljstva, 

kar kaže tudi vseh 240 zbranih točk, na manjša razhajanja pri podajanju odgovorov pa kaže 

standardni odklon (4,45).  

Kompetentnost sodelavcev, uživanje pri delu s sodelavci ter prepiranje in nestrinjanje so 

zaposleni ocenili precej podobno. Ocene povprečne vrednosti se gibljejo med 3,40 in 3,93, 

kar odraža manjše nestrinjanje do manjšega strinjanja (3 = rahlo se ne strinjam – 4 = rahlo se 

strinjam). Pri tem se standardni odkloni gibljejo od razreda in pol do nekoliko manj od dveh 

razredov (od 1,44 do 1,91) ter kažejo razhajanja pri podajanju ocen respondentov. Precej 

izstopajoča se je kazala všečnost sodelavcev, ki so jo respondenti ocenili s povprečno 

vrednostjo 4,73, kar odraža zmerno strinjanje (5 = zmerno se strinjam). Na to, da so zaposleni 

pri trditvi nekoliko bolj enotni, kaže tudi standardni odklon, ki je 1,28. 

Slika 10: Zadovoljstvo s sodelavci 

Zadovoljstvo z naravo dela 

Zaposleni ocenjujejo naravo dela z zadovoljstvom. Večje ko je občutenje koristnih učinkov 

pri opravljanju dela, višje je izraženo zadovoljstvo zaposlenih in boljši so rezultati. Zato je 

pomembno, da posamezniki znajo opravljati svoje delo in da jim je obenem tudi všeč. 

Zaposleni menijo, da je njihovo delo prijetno, smiselno in ga radi opravljajo. Skupna 
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povprečna vrednost je 16,80 in se po Spectorjevih mejnih vrednostih umešča v razred 

zadovoljstva. To kaže tudi vseh 252 zbranih točk, pri čemer je standardni odklon (4,33) 

nakazal na manjša razhajanja med podanimi odgovori respondentov.  

Trditve, ki ocenjujejo smiselnost dela, početje pri opravljanju dela, prijetnost dela in občutek 

ponosa pri opravljanju dela so zaposleni ocenili precej enakomerno. Njihove povprečne 

vrednosti se gibljejo med 4,07 in 4,33, kar nakazuje na manjše strinjanje (4 = rahlo se 

strinjam). Pri tem so se standardni odkloni gibali okrog razreda in pol do malo manj od dveh 

razredov (od 1,41 do 1,88) ter nakazali na razhajanja pri podajanju ocen respondentov. 

Slika 11: Zadovoljstvo z naravo dela 

Zadovoljstvo s komunikacijo 

Zadovoljstvo zaposlenih s komunikacijo je bilo ocenjeno z indiferenco. Ker je kakovostno 

opravljeno delo posledica dobre izmenjave podatkov, je dobra komunikacija eden izmed 

pogojev za dobro opravljeno delo. Zaposleni menijo, da so cilji razumljivi, ker pa včasih ne 

vedo, kaj se z organizacijo dogaja, in ne razumejo nalog, menijo, da komunikacija občasno ni 

najboljša. Indeks zadovoljstva s komunikacijo je bil ocenjen s povprečno vrednostjo 13,40, 

kar se po Spectorjevih mejnih vrednostih umešča v razred indiference. Slednje dokazuje tudi 

201 zbrana točka, vendar je tu standardni odklon (5,72) nakazal na precejšnjo neenotnost 

respondentov pri podajanju mnenj.  
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Trditvi, ki ocenjujeta dobro komunikacijo in poznavanje dogajanja znotraj organizacije, sta 

bili ocenjeni dokaj enotno. Njihovi povprečni vrednosti se gibljeta med 3,20 in 3,40, kar 

nakazuje na manjše nestrinjanje (3 = rahlo se ne strinjam). Standardni odkloni so v razponu 

nad razredom in pol (od 1,57 do 1,72), kar nakazuje na prisotnost razhajanja mnenj med 

respondenti. Trditev, ki ocenjuje razumevanje ciljev, je bila ocenjena s povprečno vrednostjo 

4,07. Slednje odraža manjše strinjanje (4 = rahlo se strinjam), vendar standardni odklon v 

višini nekaj manj od dveh razredov (1,79) nakazuje na precejšnjo neenotnost. Obrazložitev 

delovnih nalog zaposleni ocenjujejo s povprečno vrednostjo 2,73, kar odraža manjše 

nestrinjanje (3 = rahlo se ne strinjam). Tudi tu na razhajanje opozarja standardni odklon v 

višini nekaj manj od dveh razredov (1,79). 

 

Slika 12: Zadovoljstvo s komunikacijo 

5.5  Razlike v zadovoljstvu med skupinami zaposlenih 

S pomočjo analize variance skušamo ugotoviti, ali se kažejo razlike v zadovoljstvu zaposlenih 

glede na višino plačila, dosežene stopnje izobrazbe in delovnega področja. Ugotovljeni 

razponi med opazovanimi področji zadovoljstva in skupinami spremenljivk kažejo na 

možnost obstoja statistično značilnih razlik. Slednje so podrobneje predstavljene v 

nadaljevanju. 
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Primerjava zadovoljstva med posameznimi skupinami je bila izvedena z uporabo metode 

analize variance (ANOVA). V analizi analitično preverimo tudi povezave med navedenimi 

neodvisnimi spremenljivkami, pri čemer uporabimo kontingenčne tabele oz. orodje SPSS 

Crosstabs. V postopku analize variance z Levenovim testom homogenosti varianc najprej 

preverjamo predpostavko homogenosti varianc. Če je stopnja značilnosti Levenovega testa 

statistično značilna (vrednost Sig. znaša manj kot 0,05), uporabimo neparametričen Welchov 

F-test. Če Levenov test ni statistično značilen prek F- preizkusa in stopnje značilnosti (manjše 

od 0,05), identificiramo tiste dimenzije zadovoljstva zaposlenih, pri katerih so se izkazale 

statistično značilne razlike med obravnavanimi skupinami zaposlenih. Vrednosti oz. velikosti 

teh statistično značilnih razlik v primeru neodvisne spremenljivke z dvema vrednostma 

identificiramo iz tabele DESCRIPTIVES, v primeru neodvisne spremenljivke z več kot 

dvema kategorijama pa iz tabele MULTIPLE COMPARISONS, v kateri so zapisane 

vrednosti testov post hoc. 

Navedene demografske spremenljivke smo predhodno rekodirali, da smo zagotovili ustrezno 

število enot znotraj kategorije neodvisnih spremenljivk. Zaposlene na področju izobrazbe, ki 

so bili razvrščeni v pet skupin, smo združili v tri skupine, in sicer zaposlene z osnovnošolsko 

in poklicno izobrazbo smo združili v skupino z nižjo izobrazbo, ohranili smo skupino 

zaposlenih s srednješolsko izobrazbo, medtem ko smo zaposlene z visoko in univerzitetno 

izobrazbo združili v skupino z višjo izobrazbo. Na področju plačila smo štiri skupine združili 

v dve, in sicer na zaposlene, ki dosegajo dohodek do 1.000,00 evrov in nad 1.500,00 evrov. 

Podobno smo ravnali tudi na delovnem področju, saj smo zaposlene v komerciali in 

računovodstvu združili v eno skupino (pisarniški delavci), ohranili pa smo skupino voznikov. 

5.5.1  Izsledki 

Pri ugotavljanju statističnih razlik med skupinami se, kot že omenjeno, osredotočamo na tri 

pomembnejše dejavnike vpliva na doseganje zadovoljstva zaposlenih, saj vplivajo na delo, ki 

ga zaposleni opravljajo, ter občutke, ki spremljajo posameznike. To so stopnja dosežene 

izobrazbe, področje dela in višina plačila, ki ga prejmejo za opravljeno delo.  

Višina prejetega plačila 

Glede na višino plačila je analiza variance pokazala obstoj statistično značilnih razlik na 

področju zadovoljstva s komunikacijo. Skupina zaposlenih, ki prejema plačilo v vrednosti do 

1.000,00 evrov, je zadovoljstvo s komunikacijo ocenila s povprečno vrednostjo 10,66, kar se 

uvršča v razred nezadovoljstva. Druga skupina zaposlenih, ki prejema plačilo nad 1.500,00 

evrov, pa je zadovoljstvo s komunikacijo ocenila s povprečno vrednostjo 17,50, kar se uvršča 

v razred zadovoljstva. Ob stopnji značilnosti p = 0,017 [F(1,13)=7,549] nas razpon vrednosti 

podanih ocen, ki se giblje okrog 7 točk, opozori, da so tisti zaposleni, ki prejemajo nižje 



 35 

dohodke, s komunikacijo v podjetju bistveno bolj nezadovoljni, kot zaposleni z višjim 

dohodkom, ki so s komunikacijo nekoliko bolj zadovoljni. 

V raziskavi ugotovljena povezanost mesečnega dohodka in zadovoljstva s komunikacijo kaže, 

da je dobra komunikacija zaposlenim pomembna, saj jim pomeni več kot le prenos 

informacij. Podobne ugotovitve so odkrili tudi drugi avtorji, ki menijo, da med plačilom in 

komunikacijo lahko prihaja do povezav, ki vplivajo na vedenje in ravnanje ter posledično 

zadovoljstvo zaposlenih (Faulk 2002, 8; Clampitt in Downs 1993,7–10). 

Področje dela 

Glede na področje dela je analiza variance pokazala obstoj statistično značilnih razlik pri 

zadovoljstvu z nadzorom. Skupina voznikov je bila v tem delu nekoliko bolj neopredeljena, 

saj je zadovoljstvo z nadzorom ocenila s povprečno vrednostjo 15,40, kar kaže na prisotnost 

indiference. Skupina pisarniških delavcev pa je pri ocenjevanju izrazila nekoliko višje 

zadovoljstvo, saj je s povprečno oceno vrednosti 21,00 zadovoljstvo z nadzorom umestila v 

razred zadovoljstva. Ob stopnji značilnosti p = 0,013 [F(1,13)= 8,167] nas razpon vrednosti 

podanih ocen, ki se giblje okrog 6 točk, opozori, da so zaposleni, ki opravljajo delo voznikov, 

izrazili neopredeljenost do zadovoljstva z nadzorom, medtem ko so zaposleni, ki opravljajo 

pisarniško delo, izkazali nekoliko višje zadovoljstvo s tovrstnim dejavnikom. 

Nadalje je analiza variance pokazala na obstoj statistično značilnih razlik na področju 

zadovoljstva z nagradami. Zaposleni, ki opravljajo pisarniška dela, so s povprečno oceno 

vrednosti 16,40 zadovoljstvo z nagradami umestili v razred zadovoljstva. Z nekoliko nižjo 

oceno povprečne vrednosti, ki znaša 11,50, pa so vozniki zadovoljstvo z nagradami umestili v 

razred nezadovoljstva. Ob stopnji značilnosti p = 0,045 [F(1,13)= 4,915] nas razpon 

vrednosti podanih ocen, ki se giblje okrog 5 točk, opozarja, da so zaposleni, ki opravljajo delo 

voznikov, izrazili nezadovoljstvo s prejetimi nagradami, medtem ko so zaposleni, ki 

opravljajo pisarniško delo, izrazili nekoliko višje zadovoljstvo v primerjavi z vozniki. 

Občutek nadzora lahko v različnem obsegu spremlja zaposlene, saj različni načini delegiranja 

ukazov in navodil povzročajo različne občutke. Slednji so velikokrat pogojeni z vzorci in 

slikami zaposlenih o svojih nadrejenih. Izpostavljen je tudi dejavnik nagrajevanja, saj morata 

biti količina dela in vloženega truda ustrezno nagrajena. Vodstvo pa ima nalogo, da ustrezno 

porazdeli delo in nagrade na vseh področjih.  

Izobrazba 

Glede na izobrazbo je analiza variance pokazala obstoj statistično značilnih razlik na področju 

zadovoljstva z nadzorom. Zaposleni z visoko in univerzitetno izobrazbo so s povprečno oceno 

vrednosti 23,00 zadovoljstvo z nadzorom umestili v razred zadovoljstva. Od njih se s stopnjo 
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značilnosti Sig. = 0,022 statistično razlikuje skupina zaposlenih s srednješolsko izobrazbo. 

Slednja z oceno povprečne vrednosti 17,28 zadovoljstvo z nadzorom prav tako uvršča v 

razred zadovoljstva. Z nekoliko nižjo oceno povprečne vrednosti 13,80 so zaposleni z 

osnovnošolsko in poklicno izobrazbo zadovoljstvo z nadzorom umestili v razred indiference. 

Slednji se ravno tako s stopnjo značilnosti Sig. = 0,004 statistično razlikujejo od skupine 

zaposlenih z visokošolsko in univerzitetno izobrazbo. Ob stopnji značilnosti p = 0,005 

[F(2,12)= 8,485] nas razpon vrednosti podanih ocen, ki se giblje okrog 10 točk, opozori, da 

so tisti zaposleni, ki dosegajo višjo izobrazbo, bistveno bolj zadovoljni z nadzorom, kot 

zaposleni, ki dosegajo nižjo stopnjo izobrazbe. 

Analiza variance je pokazala tudi na obstoj statistično značilnih razlik na področju 

zadovoljstva z nagradami. Zaposleni z visoko in univerzitetno izobrazbo so s povprečno 

oceno vrednosti 18,33 zadovoljstvo z nagradami umestili v razred zadovoljstva. Od njih se s 

stopnjo značilnosti Sig.= 0,045 statistično razlikuje skupina zaposlenih z osnovno in poklicno 

izobrazbo, ki z oceno 10,60 zadovoljstvo z nagradami uvršča v razred nezadovoljstva. Ob 

stopnji značilnosti p = 0,050 [F(2,12)= 3,873] nas razpon vrednosti podanih ocen, ki se giblje 

okrog 8 točk, opozori, da so zaposleni, ki dosegajo višjo izobrazbo, bistveno bolj zadovoljni z 

nagradami kot zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe. 

Poleg omenjenih področij je analiza variance pokazala tudi na obstoj statistično značilnih 

razlik na področju skupnega individualnega zadovoljstva zaposlenih, ki se pojavljajo med 

skupinama zaposlenih. Zaposleni z visoko in univerzitetno izobrazbo so s povprečno oceno 

vrednosti 168,66 skupno individualno zadovoljstvo umestili v razred zadovoljstva. Od njih se 

s stopnjo značilnosti Sig. = 0,044 statistično razlikuje skupina zaposlenih z osnovnošolsko in 

poklicno izobrazbo, ki z oceno 104,40 zadovoljstvo z nagradami uvršča v razred 

nezadovoljstva. Ob stopnji značilnosti p = 0,044 [F(2,12)= 4,091] nas razpon vrednosti 

podanih ocen, ki se giblje okrog 64 točk, opozori, da so zaposleni, ki imajo višjo izobrazbo, 

bistveno bolj zadovoljni, kot zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe. 

Po prejetih rezultatih analize je razvidno, da je izobrazba povezana z zadovoljstvom z 

nadzorom, ugodnostmi in skupnim zadovoljstvom. Izobrazba vpliva na zasedbo delovnega 

mesta, ki ga oblikujejo določene značilnosti, kot je odgovornost ali zahtevnost dela. Slednje 

posledično vpliva tudi na stopnjo nadzora, ki ji je posameznik izpostavljen. Kot pomembno 

pa se kaže tudi zaupanje med zaposlenimi in vodstvom, kar lahko privede do uspešnega in 

spoštljivega sodelovanja, ki mora biti po pričakovanjih zaposlenih tudi ustrezno nagrajeno. 

Nekateri avtorji predvsem poudarjajo, da je zadovoljstvo z delom pogojeno z zavzetostjo, 

pripadnostjo, izkušnjami in pričakovanji zaposlenih zaradi višje izobrazbe (Bakan, Büyükbeşe 

in Erşahan 2011, 231–233; Ghafoor 2012, 34). 
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5.5.2  Povezanost področja dela in izobrazba 

Z namenom dodatne pojasnitve povezanosti spremenljivk smo v zadnjem delu analize s 

pomočjo kontingenčnih tabel med paroma opazovali tudi medsebojno povezanost neodvisnih 

spremenljivk izobrazba, področje dela in višina plačila. Izmed vseh parov spremenljivk se je 

statistično značilna povezava izkazala zgolj med izobrazbo in področjem dela. Ugotovili smo, 

da imajo vozniki v primerjavi s pisarniškimi delavci nižjo stopnjo izobrazbe. Glede na 

izobrazbo je 33,3 % zaposlenih z osnovnošolsko in poklicno izobrazbo, 46,7 % s 

srednješolsko izobrazbo in le 20,0 % z visokošolsko in univerzitetno izobrazbo. Slednje kaže, 

da je podjetje usmerjeno v zaposlovanje kadra s povprečno srednjo stopnjo izobrazbe. Vzrok 

za to so tudi razpoložljiva delovna mesta, ki jih podjetje ponuja. Ker je podjetje usmerjeno v 

logistično-transportno dejavnost, je pričakovano večje tudi število nižje izobraženega kadra, 

katerih predstavniki so vozniki, ki zasedajo kar 66,7 % vseh delovnih mest. Tovrstno delovno 

mesto ne zahteva pretirano visoke izobrazbe, temveč le izkušnje in dodatna znanja. Preostalih 

33,3 % zaposlenih pa predstavljajo pisarniški delavci, ki dosegajo nekoliko višjo stopnjo 

izobrazbe. Najvišji odstotek vseh (46,7 %) predstavljajo zaposleni, ki dosegajo srednješolsko 

izobrazbo (7 zaposlenih). Od tega je 5 voznikov (71,4 %) in 2 pisarniška delavca (28,6 %).  

Vrednost Hi-kvadrata (oz. Chi-Square testa) je 8,57. Koeficient je potrdil statistično značilne 

razlike, saj so bile vse dosežene vrednosti manjše od 0,05 (Sig.), gibale pa so se med p = 

0,005 in p = 0,014. Vse to nam pove, da sta spremenljivki povezani. Iz tega lahko sklepamo, 

da je stopnja dosežene izobrazbe povezana s področjem dela, ki ga opravljajo zaposleni.  

5.6  Intervju 

Na podlagi intervjuja skušamo podrobneje pojasniti rezultate, ki smo jih pridobili z analizo 

variance, s pomočjo katere smo preučevali povezanost zadovoljstva in demografskih 

spremenljivk. Obenem intervju omogoča tudi pojasnitev rezultatov glede prisotnosti oz. 

odsotnosti zadovoljstva z izbranimi dejavniki in splošnega zadovoljstva zaposlenih, ki smo jih 

pridobili z anketnim vprašalnikom.  

V intervju so bili vključeni trije zaposleni, s katerimi smo pogovore opravili na sedežu 

podjetja, v februarju. Za posamičen intervju smo porabili približno pol ure. Odgovore smo 

sproti zapisovali. Z namenom, da bi lahko dobili dober vpogled v dogajanje, smo k 

sodelovanju povabili tako predstavnike pisarniških delavcev kot tudi voznikov. Predvsem so 

nas zanimala stališča zaposlenih, ki zelo dobro poznajo delo v logistiki in prevozništvu. 

Intervjuja sta se udeležila dva predstavnika skupine pisarniških delavcev, natančneje 

komercialistov, intervjuvanec 1 (v nadaljevanju I1) in intervjuvanec 2 (v nadaljevanju I2) ter 

eden iz skupine voznikov, intervjuvanec 3 (v nadaljevanju I3). Delo komercialistov, ki ga 

opravljata I1 in I2, poteka večinoma na sedežu podjetja, kljub temu pa je precej dinamično 

delo, saj zahteva sodelovanje z drugimi enotami oz. ustanovami (npr. skladišča, carine, 
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inšpekcijski pregledi …). Poleg sodelovanja s strankami, urejanja prevozov in prevoznih listin 

je njihova naloga skrbno spremljanje tovora in voznikov. Medtem ko delovno mesto voznika, 

ki ga opravlja I3, narekuje izključno delo na terenu, saj je voznikova primarna funkcija prevoz 

blaga do končnega cilja, poleg skrbnega ravnanja z dokumentacijo, tovorom, vozilom itd.  

Najprej smo želeli ugotoviti, kakšen vpliv ima izobrazba pri ocenjevanju zadovoljstva 

zaposlenih. Ugotovili smo, da je po mnenju zaposlenih delovno zadovoljstvo pogojeno 

predvsem z delovnim mestom, ki ga opravlja posameznik. Zaposleni ocenjujejo, da so skupno 

individualno zadovoljstvo slabše ocenili nižje izobraženi zaposleni, predvsem zaradi 

delovnega časa, pogojev dela in delovnih razmer, s katerimi se srečuje omenjena skupina 

zaposlenih. Da delovno mesto vpliva na posameznike, ocenjuje tudi I1, ki pravi: »… 

zaposleni z višjo izobrazbo delajo v pisarnah, na toplem. Medtem ko tisti z nižjo izobrazbo 

delajo v skladišču, na kamionih, mrazu, v hujših pogojih.« 

Kot drugo nas je zanimalo, zakaj je skupina voznikov bolj ravnodušna do nagrad in na 

podlagi česa dojemajo njihovo ustreznost. Ugotovili smo, da je predvsem za voznike velik 

motivator denar, saj, kot navaja I1: »Vozniki dojemajo nagrade predvsem, če so te v obliki 

denarja.« Večini voznikov ravno denar predstavlja pomemben dejavnik, s katerim preskrbijo 

sebe in svoje družine. Zato slednjega najraje želijo prejemati v sklopu rednega mesečnega 

dohodka. Zaposleni verjamejo, da je najbolj ustrezna nagrada za voznika primerno plačilo, ki 

je določeno na podlagi dela, ki ga ta opravlja. Vozniki pa si ob tem želijo, da bi bili pri 

nagrajevanju upoštevani dejavniki, kot so skrb za dokumentacijo, tovor, varnost v prometu in 

doslednost, kar poudarja tudi eden izmed zaposlenih (I3), ki pravi: »Mislim, da bi morali pri 

nagrajevanju upoštevati skrb za tovor, kamion, da ne naredimo škode, skrb za dokumente … 

to bi morali gledati.« Poleg tega smo ugotovili, da so nižje izobraženi delavci nekoliko bolj 

ravnodušni do nagrajevanja, saj verjamejo, da so višje izobraženi delavci veliko boljši delavci 

in so zaradi tega tudi večkrat nagrajeni, kar pa ne pomeni, da si nagrad ne želijo. Verjamejo, 

da je delo, ki ga opravljajo, zahtevno in si na podlagi tega zaslužijo boljše plačilo ali nagrado. 

I2 pravi: »… višje izobraženi imajo večinoma višjo plačo in so zato bolj veseli različnih 

nagrad kot nižje izobraženi, ki delajo veliko ter opravljajo težko in nevarno delo, za katero 

mislijo, da bi moralo biti bolje plačano oz. nagrajeno«. 

Zanimalo nas je tudi mnenje o razlogih, zakaj so zaposleni z nižjim dohodkom bolj 

ravnodušni do ugodnosti in zakaj slabše ocenjujejo komunikacijo. Ugotovili smo, da 

zaposleni slabšim rezultatom pripisujejo vzroke, kot so različni interesi in različne zmožnosti. 

Zaposleni menijo, da je za posameznika predvsem pomembno, kako lahko s plačilom ustvari 

pogoje, primerne za življenje. Šele nato, menijo, se izpostavi vprašanje o ugodnostih, ki so jih 

deležni. Poleg tega zaposleni ugotavljajo, da med njimi najverjetneje obstajajo tudi razlike. 

Slednje se nanaša predvsem na zaposlovanje različnih delovnih skupin, ki opravljajo po 

naravi povsem drugačno delo, ki je najverjetneje tudi drugače ovrednoteno in zasnovano. 

Natančnejši pogled nam razkrije, da so nižje izobraženi zaposleni postavljeni na manj 
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privlačnejša delovna mesta, ki so slabše plačana glede na zahtevnost. Medtem ko so višje 

izobraženi postavljeni v veliko bolj prijazno delovno okolje, ki ga spremlja tudi drugačna 

narava ovrednotenja njihovega dela (npr.: pogodba o zaposlitvi, dodatki zaposlenim, dnevnice 

voznikom itd.). Poleg omenjenega smo z intervjuji še ugotovili, zakaj so zaposleni z nižjim 

dohodkom slabše ocenili komunikacijo. Osebe z nižjim dohodkom zajemajo oz. predstavljajo 

skupino voznikov, ki prihajajo večinoma iz tujine (BiH) in slabše ocenjujejo komunikacijo 

zaradi nerazumevanja. Zato se omenjena skupina zaposlenih pogosteje srečuje s težavami, ki 

jih prinašata neznanje in nepoznavanje tujih jezikov. Težave jim predvsem povzročajo 

pravila, zakoni in navodila, s katerimi se dnevno srečujejo ter jim povzročajo težave pri 

opravljanju dela. »Tudi birokratske zadeve nam povzročajo težave. Velikokrat ne razumemo 

ozadja nekih stvari, dogodkov …« opozarja eden izmed voznikov (I3). Spomnimo tudi, da se 

morajo vozniki prilagajati ne le slovenskim zakonom in pravilom, temveč morajo spoštovati 

tudi predpise ter zakone tujih držav, v katerih opravljajo prevzem oz. dostavo tovora. 

Želeli smo tudi ugotoviti, zakaj skupina voznikov bolj negativno doživlja nadzor nad 

njihovim delom in zakaj se nižje izobraženi delavci niso opredelili glede zadovoljstva z 

nadzorom v primerjavi z višje izobraženimi sodelavci. Ugotovili smo, da so negativni 

občutki, ki spremljajo zaposlene pri nadzoru, po mnenju zaposlenih, povezani predvsem z 

naravo dela. Zaposleni se zavedajo, da je delo voznika stresno, odgovorno in naporno, saj 

terja veliko odrekanja ter prilagajanja posameznika, ki to delo opravlja. Menijo, da se razlike 

pri doživljanju nadzora pojavljajo, ker ravno osebe z nižjo izobrazbo opravljajo delo 

voznikov, ki so izpostavljeni večjemu nadzoru. Vozniki naj bi namreč opravljali bolj zahtevne 

naloge, predvsem zaradi vrednosti tovora, ki ga prevažajo. Eden izmed zaposlenih nam je 

dejal: »Mislim, da izobrazba nima nič s tem, ampak je to povezano z delovnim mestom 

(delom, ki ga opravlja). Osebe z nižjo izobrazbo opravljajo dela, ki so bolj nadzorovana, ki so 

bolj stresna,« ter podal dodatno razlago: »Zaradi same narave dela se voznikom in njihovemu 

gibanju stalno sledi (prek navigacije), z namenom izpolnitve želja strank. Ko stranka začne 

pritiskati na pisarno, pisarna pritiska na šoferja, ki mora, poleg izvrševanja naših navodil 

(navodil pisarne), skrbeti za svojo varnost, paziti na tovor, na blago in navsezadnje, da bo vse 

pravočasno dostavljeno« (I2). 

V zadnjem sklopu odgovarjamo na vprašanja o rezultatih zadovoljstva zaposlenih, 

pridobljenih z anketnim vprašalnikom. Zanimalo nas je, zakaj so določene dejavnike umestili 

v razred zadovoljstva, druge pa v razred nezadovoljstva ali indiference. Za dejavnike (plača, 

ugodnosti, nagrade, pogoji dela in komunikacija), ki so jih zaposleni umestili v razred 

indiference oz. so bili pri njihovem ocenjevanju neodločeni, so zaposleni podali dokaj enotne 

odgovore. I1 je v preprostem stavku opisal svoje misli, in sicer: »Zavedamo se, da bi lahko 

bilo boljše, lahko pa bi bilo tudi slabše.« Verjamejo namreč, da so gospodarske razmere v naši 

državi krive za rezultate poslovanja podjetij, kar je pogojeno tudi s pogoji zaposlovanja in 

delovanjem podjetij. Poleg tega so izpostavili še zavist, ki se pojavlja med zaposlenimi. Še 

posebej takrat, ko pri sodelavcih zaznajo boljše razmere in ugodnosti. I3 ravnodušnost opisuje 
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tako: »Ker smo ljubosumni med sabo. Ker na primer mi vozniki ne končamo od 17. in gremo 

domov k družini, ampak smo cele dneve na cesti …« Za dejavnike (narava dela, sodelavci in 

nadzor), ki vzbujajo zadovoljstvo, pa zaposleni pravijo, da so jih ocenili dobro, saj verjamejo, 

da so v podjetju deležni dobrih odnosov, na podlagi katerih lažje opravljajo delo, ni pretiranih 

konfliktov in težave rešujejo sproti. Tudi količina nadzora ne presega meje, ki bi zaposlenim 

povzročala večje težave in obremenitve. Predvsem pa menijo, da imajo urejeno delovno 

okolje in dobre pogoje dela ter redno plačilo. I2 pravi, da »so splošno zadovoljstvo in odnosi 

v podjetju na visoki ravni in bolj ali manj se o problemih in težavah vedno pogovorimo ter si 

med seboj pomagamo. Veliko pa pripomore k temu tudi uspešnost podjetja, saj ni dolgov in 

drugih finančnih problemov.« Zadnji obravnavani dejavnik je dejavnik napredovanja, za 

katerega so zaposleni izkazali precejšnjo ravnodušnost. Ugotovili smo, da se zaposleni 

zavedajo, da je podjetje, v katerem so zaposleni, manjše družinsko podjetje, ki nima večjega 

števila razpoložljivih delovnih mest in pozicij, kar posledično pomeni, da tudi možnosti za 

napredovanje ne obstajajo oz. so skoraj nične. 
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6  PRIPOROČILA 

V besedilu, ki sledi, so predstavljena priporočila za izboljšanje oz. dvig zadovoljstva 

zaposlenih, ki jih oblikujemo, izhajajoč iz teoretičnih izhodišč, anketnega raziskovanja in 

uporabe polstrukturiranih intervjujev z zaposlenimi izbranega podjetja. Priporočila se 

nanašajo na tiste ključne točke, pri katerih smo zasledili nezadovoljstvo (napredovanje) in 

ravnodušnost oz. indiferenco glede preučevanih dejavnikov zadovoljstva (plača, ugodnosti, 

nagrade, pogoji dela in komunikacija). Menimo, da obstajajo načini, ki bi jih vodstvo lahko 

uvedlo za izboljšanje stanja. Delovno zadovoljstvo pri posameznikih deluje motivacijsko in 

pomembno vpliva na izvajanje delovnih nalog ter doseganje zastavljenih ciljev. Je čustveno 

stanje, ki spremlja zaposlene pri delu in je hkrati odziv na dogodke, ki se pojavljajo glede dela 

ali delovnega mesta, ki so ne nazadnje pogojeni tudi s pričakovanji posameznikov. Vse to 

posledično vodi do uspešnega in konkurenčnega delovanja podjetja na trgu. 

Ugotovili smo, da je zadovoljstvo lahko zelo kompleksen pojav, saj se dotika različnih 

področij. Sega vse prek odločitev politike do razmer v gospodarstvu, ki narekujejo delovanje 

organizacij, te pa vplivajo na posameznike in obratno. Občutki, ki se ob tem razvijejo pri 

posamezniku, lahko prinašajo različne učinke. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri 

delovni uspešnosti, produktivnosti zaposlenih ali pripadnosti podjetju. Medtem ko negativni 

učinki vplivajo na zamujanje, fluktuacijo, absentizem ali kontraproduktivno vedenje (Spector 

1997, 56–69). Zato je razumevanje zadovoljstva lahko veliko več kot le občutenje dela ali 

povezanosti z uspešnostjo podjetij. Podjetja, ki zaposlujejo zadovoljne in produktivne 

zaposlene, lahko ne nazadnje vplivajo na dvig poslovne kulture ali celo izboljšanje 

gospodarstva na lokalnem območju. Zaradi tega je pomembno, da posamezniki delo dojemajo 

kot prijeten občutek, ki izpolnjuje pričakovanja (Hollenbeck in Wright 1994, po Treven 1998, 

131) in dviga njihovo navdušenje, saj bodo le tako delo tudi lažje opravljali. Pomembno je, da 

podjetja podpirajo zaposlene z različnimi pristopi, s katerimi poskrbijo za njihovo dobrobit. Z 

izbiro pristopov, ki vplivajo na oblikovanje delovnih značilnosti, se lahko podjetja znatno 

približajo svojim delavcem. Ker pa je zadovoljstvo zaposlenih mnogokrat zapostavljeno 

področje, saj v veliko primerih vodstvo nima niti pravih kompetenc niti orodja, da bi 

nadzorovalo ta pojav, ostaja zadovoljstvo zaposlenih lahko zelo prikrito. 

Merkač Skokova (2005, 11–27) se sprašuje, zakaj se je treba ukvarjati z zaposlenimi in kako 

zagotoviti njihov maksimalni izkoristek, ob dejstvu, da se ohrani njihovo zadovoljstvo. 

Ugotavlja, da se trendi gibljejo v smeri intenzivnega dela z ljudmi, s poudarkom na vodenju, 

komunikaciji, odnosih, vrednotah in učenju. Hkrati pa opozarja (prav tam), da bo pomen 

kadrovske funkcije v prihodnosti pridobival vse večji pomen. Veselko in Bratkovič (2004, 

112) poudarjata, da kakovost zaposlenih podjetjem prinaša dolgoročne koristi, saj 

zaposlovanje ljudi s pravimi kompetencami omogoča lažje prilagajanje v turbulentnem in 

kompleksnem okolju, ki nastaja zaradi čedalje bolj globalnega poslovnega okolja, zahtevnejše 

tehnologije, širjenja informacij, zmanjševanja kulturnih razlik in izgube tradicionalnih 



 42 

vrednot. Vse to zahteva nenehno inovativnost in prilagodljivost spremembam. Koristi, ki jih 

prinaša ugotavljanje zadovoljstva, se zato kažejo predvsem v dobljenih rezultatih, ki lahko 

delujejo kot opozorilni znak in so povod v smeri izboljšave. Ker smo v sklopu raziskave 

ugotovili prisotnost indiference (plača, ugodnosti, nagrade, pogoji dela in komunikacija) in 

nezadovoljstva (napredovanje) z nekaterimi dejavniki, je dobro vedeti, da neodločenost 

(ravnodušnost) nekoliko kritično predstavlja odločilni trenutek, ki po mnenju Dubrovskega 

(2004, 45) kaže na prisotnost krize, katere izhod se kaže v »ozdravitvi ali propadu«. Zato je 

glede na rezultat raziskave smiselno opozoriti oz. usmeriti pozornost vodstva na tovrstna 

področja. Večja pozornost in uvedba manjših sprememb na področju upravljanja z ljudmi 

lahko bistveno prispeva k doseganju boljših rezultatov.  

Napredovanje, kot eden izmed preučevanih dejavnikov zadovoljstva, ima pri posameznikih 

močan motivacijski vpliv, saj ga lahko razumejo kot nagrado za dobro opravljeno delo. Z 

raziskavo smo ugotovili, da zaposleni niso zadovoljni z možnostmi napredovanja v podjetju. 

Nezadovoljstvo zaposlenih z napredovanjem je pogojeno predvsem z dejstvom, da nimajo 

možnosti napredovanja na boljša oz. višja delovna mesta znotraj podjetja. Slednje preprečuje 

hierarhična razporeditev delovnih mest, saj se sestava podjetja uvršča med nekoliko bolj 

sploščene oz. funkcijske organizacijske strukture. Gre namreč za manjše družinsko podjetje, 

ki nima izrazite potrebe po dodatnih delovnih pozicijah. Ker se tega zavedamo, ampak vseeno 

želimo poiskati možnosti za izboljšave, ponujamo nekoliko drugačne oblike napredovanja. 

Čeprav je poslovanje podjetja zelo pogojeno s časom, priporočam »žrtvovanje« tistih nekaj 

dni v letu za izobraževanje zaposlenih, za ponavljanje že osvojenega in ohranjanje 

kontinuitete. Ker smo v raziskavi zasledili precej mešane občutke zaposlenih na različnih 

področjih, verjamemo, da bi izobraževanja odgovorila na mnogo vprašanj in zaposlenim 

nekoliko drugače zapolnila potrebo po napredovanju. Podjetje lahko z različnimi strategijami 

omogoča pridobivanje znanja in razvoj veščin, saj zapolnitev želj ter ciljev omogoča osebno 

rast in razvoj zaposlenih. Vse to je nujno potrebno za poslovanje v sodobnem času. Predvsem 

pa se nam zdi smiselno, da poleg izobraževanj o varni vožnji, cestnih predpisih, standardih 

itd. zaposlene podučijo, kakšno funkcijo opravlja podjetje in kakšna je povezanost z 

različnimi delovnimi skupinami, kakšne koristi prinaša njihovo delo, v kakšni smeri se 

gibljejo trendi in zahtevana znanja, kako se spreminja trg, kako ravnati v tujem okolju in 

vstopati na tuje trge ter kako ohranjati oz. izboljšati odnose s strankami na terenu. Kajti, 

Veselko in Bratkovič (2004, 112) močno verjameta, da se konkurenčna prednost in koristi 

podjetja kažejo prav skozi kompetence in kakovosti zaposlenih, saj je uporaba znanj tisti 

pogoj, ki vodi do morebitnih razlikovanj med konkurenčnimi podjetji. Urbanijeva (2004, 122) 

pa dodaja, da je poleg vlaganja v znanje treba odpraviti enoličnost delovnih nalog. Motivacija 

zaposlenih naj bo usmerjena v višanje avtonomnosti zaposlenih z obogatitvijo delovnih mest z 

dodajanjem in širjenjem delovnih nalog, ki bodo prinesle tudi večje odgovornosti. Po 

ugotovitvah Šinigoja (2011, 22–23) pa lahko ponudimo še nekaj dodatnih rešitev, ki so 

usmerjene predvsem v specifike dela operativne ravni transportno logističnih podjetij. Avtor 

meni (prav tam), da mora vodstvo spodbujati in izobraževati zaposlene tudi o zdravi prehrani, 
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telesni aktivnosti in slabih razvadah, ki vplivajo na psihofizično zdravje voznikov (vid, 

refleksi, zbranost itd.). Slednje je v veliki meri potrebno za delo pod velikimi pritiski, stresom 

in zaradi ergonomske sestave dela voznikov (hrup, tresljaji, drža telesa itd.). Ker smo poleg 

težav z razumevanjem birokratskih zadev z raziskavo ugotovili, da uporaba tehnologije in tuji 

jeziki lahko predstavljajo težavo, je smiselno zagotoviti pomoč zaposlenim tudi na teh 

področjih. Vse oblike napredovanja skozi učenje in motiviranje zaposlenih lahko vodstvo 

podjetja dosega ne le s svojim prispevkom, temveč tudi s prenosom znanja znotraj delovnih 

skupin. Zaposlene, ki imajo določena znanja in veščine, naj vodstvo spodbuja, da slednje 

delijo in prenašajo na tiste sodelavce, ki jim primanjkuje znanja in veščin. Takšen način 

delovanja omogoča širitev znanja in utrjevanje veščin ter hkrati daje občutek dodane 

vrednosti tistim zaposlenim, ki svoje znanje delijo z drugimi. Ob vsem tem je predvsem 

pomembno, da si tudi vodstvo želi napredovanja in si postavlja vprašanja o tem, kako se 

izboljšati in kako pomagati zaposlenim, predvsem pa, da verjame v svoje zmožnosti, ki jih 

ima.  

Uspešnost komunikacije prinaša različne vplive na zavzetost, sodelovanje in samostojnost 

zaposlenih ter pozitivno vpliva na odnose in zaupanje med udeleženci (Možina, Tavčar in 

Kneževič 1995, 76–78). V raziskavi smo zasledili, da zaposleni nekoliko bolj kritično 

ocenjujejo komunikacijo. Ker podjetje zaposluje nekoliko višji odstotek tujih in nižje 

izobraženih posameznikov, je priporočljivo, da uvede spremembe na področju informiranja in 

komuniciranja. Obstaja namreč možnost, da se zaposleni srečujejo s težavami, kot so 

medsebojno nerazumevanje in nesporazumi (Možina, Tavčar in Kneževič 1995, 69), zato naj 

ne bo samoumevno, da vsi zaposleni razumejo vse informacije, ki so jim posredovane. Nekaj 

sprememb lahko na tem področju uvedejo z večkratnim ponavljanjem sporočila oz. navodila 

in preverjanjem, ali so zaposleni razumeli, ter omejevanjem številnosti in obsega sporočila oz. 

navodila zaposlenemu (Možina, Tavčar in Kneževič 1995, 72). Še posebej je priporočljivo 

takšen ali podoben sistem uporabiti pri zaposlenih, ki se srečujejo s pogostimi napakami pri 

delu. Težave smo zaznali tudi na področju razumevanja dokumentacije in birokratskih zadev. 

Priporočljivo je, da se zaposlenim podrobno predstavi in večkrat obnovi poznavanje tako 

domačih kot tujih listin, s katerimi se srečujejo pri opravljanju dela, ter kdaj, kako in zakaj se 

jih uporablja. Ker pa je v logistiki komunikacija povezana tudi z določenimi procesi 

poslovanja, s katerimi se srečujejo zaposleni tako doma kot v tujini, je smotrno, da zaposleni 

poznajo procese, vedo, kaj in zakaj delajo ter kje se skrivajo koristi in pasti njihovega dela. 

Takšen način zaposlenim omogoča, da lažje razumejo oz. sprejmejo navodila in opravljajo 

delo ter se veliko manj upirajo neznanemu. Urbanijeva (2004, 122) logističnim podjetjem 

prav tako svetuje, naj pri zaposlenih nekoliko več pozornosti namenijo obrazložitvi delovnih 

nalog ter ozadja in posledic njihovega dela. Verjame, da je zaposlenim treba natančno 

predstaviti pomen določenih nalog, saj le tako lahko dosežejo večje sodelovanje posameznika 

in neki osebni dodatek, ki ga posameznik prispeva. Vodstvo pa naj deluje v smeri, da se v čim 

večji meri izogne izgubi podatkov, ki potekajo po hierarhični ravni navzdol, pomembnih za 

izvajanja dela. Avtorica hkrati poudarja, naj se zaposlenim omogoči dobro poznavanje nalog, 
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ciljev in vlog v celoti ter vse faze poslovanja in medsebojna soodvisnost nalog na vseh 

ravneh. Ker pa je za logistična podjetja specifična oblika komunikacije tudi uporaba različnih 

informacijskih sistemov in raznih tehnologij, je smiselno poglobiti ter obnavljati znanja 

zaposlenih tudi na tehnoloških področjih (prav tam). 

Prek nadzora spremljamo kakovost, strokovnost in učinkovitost dela posameznikov, ki je v 

logistično-transportnih podjetjih pomemben dejavnik. Z raziskavo smo sicer ugotovili, da so z 

nadzorom zaposleni dokaj zadovoljni, pri podrobni analizi pa se je nato izkazalo, da so 

zaposleni, ki opravljajo delo voznikov, veliko bolj kritični do nadzora. Ker smo ugotovili, da 

so vozniki pod nadzorom tako komercialistov kot vodstva, je za tiste, ki nadzor izvajajo, 

pomembno vedeti, kaj, kdaj in kako nadzorovati, po sodilu pomembnosti (Kralj 2003, 468). 

Vemo tudi, da je delo voznikov kompleksno in zahtevno, od posameznikov zahteva določena 

znanja ter sposobnosti, ki jih uporablja pri upravljanju vozila, vse potrebne dokumentacije za 

opravljanje prevoza in manipulacijo blaga. Jakomin in Veselko (2004, 119) pravita, da je delo 

voznikov zelo povezano z delom komerciale, ki v večini upravlja sestavo logističnih poti in 

nadzor blaga, z upoštevanjem in prilagajanjem razmeram na trgu, političnim ter vremenskim 

razmeram in drugim dogodkom. Ker pa naročniki postajajo vse zahtevnejši, z željo po vedno 

hitrejši in kakovostnejši dostavi blaga, se pritiski, ki jih čutijo komercialisti, prenašajo na 

voznike. Pritiski, stres in hitenje lahko delujejo precej negativno, saj lahko vplivajo na slabo 

organiziran prevoz, slabo natovorjeno blago in psihično obremenjenost posameznikov, kar 

posledično vodi do slabo opravljenega dela. Pomembno je tudi, da tim komercialistov dobro 

sodeluje, da ima ustrezna znanja in veščine, ki omogočajo dobro usklajevanje ter razporejanje 

dela voznikom in učinkovito komunikacijo. Pri snovanju in izvajanju nadzora naj vodstvo 

upošteva, da že samo merjenje učinkovitosti in uspešnosti vpliva na vedenje sodelavcev. Zato 

naj vodstvo poskrbi, da nadzor deluje objektivno in spodbujajoče ter pomaga zaposlenim do 

večje učinkovitosti, naj bo razumljivo, saj morajo zaposleni vedeti, zakaj obstaja in kako 

deluje, ter naj deluje tako, da zaposleni prejmejo dovolj informacij za boljše delovanje 

(Novak 2015, 4–5).  

Pri nagrajevanju posameznikov se pozitivni učinki kažejo predvsem pri ravnanju in delovanju 

zaposlenih, kar vpliva na poslovanje podjetja. Vedeti pa moramo, da se cilji in potrebe ljudi 

med seboj razlikujejo ter so pogojeni z interakcijo med različnimi motivacijskimi dejavniki. 

Zaradi specifik finančnega položaja podjetja pa je odvisno, po katerih oblikah nagrajevanja bo 

podjetje pogosteje posegalo. Poznamo namreč tako notranje (rast, razvoj, uspeh, medsebojni 

odnosi itd.) kot tudi zunanje (denar, nagrade, delovni pogoji itd.) motivacijske dejavnike, ki 

jih zaposleni dojemajo kot obliko nagrajevanja. Z analizo smo ugotovili, da je bilo 

zadovoljstvo z nagradami ovrednoteno z nekoliko nižjimi ocenami, kar je rezultat umestilo v 

razred indiference. Predvsem pri nižje izobraženih posameznikih, ki zasedajo manj privlačna 

delovna mesta, velja zato razmisliti, kje so tiste prednosti, ki bi jih podjetje lahko izkoristilo 

pri nagrajevanju zaposlenih. Ker Zupanova (2001, 101) meni, da finančne nagrade niso 

obstojne in jih težje nadgradimo ter lahko postanejo samoumevne, se podjetja lahko nekoliko 
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bolj opirajo na nefinančno nagrajevanje. Ker nagrajevanje temelji na določenem ravnanju, 

delovanju in vedenju zaposlenih, je po mnenju Kralja (2003, 441) smiselno, da delo 

zaposlenih ocenimo z vidika učinkovitosti in uspešnosti, ki se obenem uporablja kot povratna 

informacija zaposlenemu glede njegovega dela in potrebam po usposabljanju. Verjame tudi 

(prav tam), da nagrajevanje ni samoumevno in je povezano s plani, normativi in normami, kot 

tudi z merili za ocenjevanje dela posameznika, kar lahko dosežemo z uporabo pisnih ocen in 

kratkih poročil o delu. Po merilih, ki morajo biti objektivna in razumljiva zaposlenim, lahko 

vodstvo po mnenju Urbanijeve (2004, 122) oblikuje proces nagrajevanja na več načinov, ki so 

cenovno dostopni in ugodno vplivajo na končne rezultate. Avtorica meni, da podjetje na 

zaposlene lahko pozitivno vpliva s priznanji oz. potrditvijo, da so nosilci pomembnih vlog v 

delovnem procesu in priznanji za delovne dosežke. Podjetje lahko veliko stori z boljšo 

politiko obveščanja in informiranja zaposlenih. Zaposlene naj spodbuja k večjemu 

soodločanju. Z odpravo enoličnosti in raznolikosti dela ter nalaganjem odgovornosti naj 

spodbuja zavzetost in pripadnost posameznikov. Omogoči naj več stikov z nadrejenimi, saj je 

slednje močno povezano s potrebo po priznanju in politiki informiranja. Podjetje naj gradi 

»partnersko« povezanost in vključuje zaposlene pri predlaganju mnenj. Pri tem je pomembno, 

da razvije tesno sodelovanje z zaposlenimi, saj tako razvija želeno vedenje. Pri tem naj 

uporablja tako pohvalo kot grajo, ki sta pomembna dejavnika pri oblikovanju delovnih 

procesov (prav tam). Pri nagrajevanju naj upošteva delavčeve prednosti in koristi, pozitivno 

naravnanost, zavzetost, sodelovanje, pomoč sodelavcem, majhno število reklamacij, število 

opravljenih poslov, pridobitev novih strank itd. ter uporablja simbolne nagrade ali praktična 

darila. Poleg tega se pri nagrajevanju podjetje lahko odloči za delavčeve osebne praznike 

(rojstni dan, rojstvo otroka) ali številne priložnosti, ki jih ponujajo državni prazniki, da z 

malenkostnimi darili (roža, čokolada ali steklenica vina) pohvali zaposlene in gradi 

povezanost. Pomembno je, da se zaposleni povezujejo z rezultati poslovanja podjetja in jih 

obveščajo o njihovih (ne)uspehih in dosežkih, saj le tako nagrajevanje doseže učinek. 

Razvidno je, da ima podjetje precej možnosti, kako nagraditi svoje zaposlene. Težava pri 

nagrajevanju se najverjetneje pojavlja, saj podjetje ne zaposluje nobenega kadrovskega 

strokovnjaka, ki bi se intenzivneje posvetil temu področju. Zato bi bilo za podjetje 

priporočljivo razmišljati tudi v tej smeri ali pa dodatno izobraziti nekoga iz obstoječega kadra 

s področja ravnanja z ljudmi ali vsaj občasno poiskati zunanjega strokovnjaka.  

Primerno in pošteno plačilo spodbuja zaposlene k določenemu in predvsem želenemu načinu 

vedenja ter ravnanja. Obenem deluje kot del zaposlitvene pogodbe in določa naravo odnosov 

med zaposlenimi ter delodajalci (Zupan 2001, 18). Ker smo na podlagi raziskave zaznali širše 

gibanje razpona plač znotraj posameznih skupin (predvsem pri voznikih), si je na tej točki 

smiselno postaviti vprašanje, zakaj je tako. Obstaja precejšnja verjetnost, da se zaposleni 

srečujejo z občutki neenakosti, ki nastanejo na podlagi ocene o tem, ali posameznik prejme 

prenizko oz. previsoko finančno nagrado oz. plačilo. Do tega prihaja, ker imajo posamezniki 

tendenco, da se med seboj primerjajo. Opirajo se predvsem na obliko in količino vložkov 

(inputi), ki jih primerjajo s končnim izkupičkom (outputi), ter na podlagi tega tudi 
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spreminjajo in prilagajajo svoje vedenje ter delovanje (Pritchard 1969, 177–181). Pomembno 

je, da podjetje v sklopu finančnih oblik nagrajevanja oblikuje takšen sistem, ki bo omogočal 

enako obravnavanje vseh udeležencev, da bosta posameznike ob prejetju finančne nagrade oz. 

plačila spremljala tisti občutek in zavedanje, da so si nagrade oz. plačilo zaslužili z dobrim 

delom. Z analizo smo ugotovili tudi nekoliko višjo ravnodušnost glede vprašanj o plačah, 

predvsem nižje izobraženega kadra in tistih na nekoliko manj privlačnejših delovnih mestih. 

Zavedamo se, da podjetja plač ne morejo dvigovati vse povprek na željo zaposlenih, zato 

skušamo vodstvu podati nekaj predlogov, na podlagi katerih lahko ravna v prihodnosti. 

Uvodoma predlagamo, da se zaposlenim, ki dosegajo najnižje plače, vodstvo nekoliko bolj 

posveti ter poskuša ugotoviti, kje so razlogi za takšno stanje. Ali je vzrok le delavec, ki nima 

dovolj znanja in kompetenc za opravljanje dela, ali sta krivi delovno mesto in delo, ki delavcu 

»ne diši«, ga ne motivira in spodbuja, ali pa je vzrok vodstvo, ki do delavca nima pravega 

pristopa? Pomembno je, da vodstvo preuči možnosti in oblikuje rešitve za izboljšanje 

položaja zaposlenega v takšni situaciji ter nagradi tiste, ki so dovolj uspešni in so prispevali 

določene rezultate. Ker v splošnem velja, da se v Sloveniji za plačilo voznikom uporabljajo 

dnevnice, za ostale pa plačilo po kolektivni pogodbi, ki ga v večini primerov sestavljata 

osnovni in variabilni del, lahko predstavimo nekaj možnosti, ki bi jih podjetje lahko uvedlo za 

izboljšanje plačnih vprašanj. Slednje velja, če to dopušča finančni položaj. Najpogostejša 

rešitev je uvedba različnih dodatkov v obliki stimulacij za delovni uspeh in dosežke. Pri tem 

se lahko po mnenju Urbanijeve (2004, 122) podjetje opira na poljubna merila, kot so količina 

in število napak, prožnost glede delovnega časa, kraj dela, prizadevnost, požrtvovalnost, 

odnos do naročnikov, odnos do sodelavcev ter inovativnost. Opira se lahko tudi na 

individualno in skupno kolektivno uspešnost. Pri vrednotenju lahko dodatke izbira na podlagi 

usposobljenosti in odgovornosti delavca ter narave dela ali količine opravljenega dela. Pri tem 

lahko upošteva zahtevana znanja, delovne izkušnje, umske ali fizične napore (Merkač Skok 

2005, 223–237). Ker je področje plačil nekoliko bolj povezano s finančnimi nagradami, 

vodstvo lahko uporabi tudi vzorce uspešnih slovenskih podjetij in glede na zmožnosti nameni 

določeni odstotek letnega dobička za nagrade zaposlenim. Za slednje smo prepričani, da bi 

bile več kot dobrodošle. Možno je tudi, da podjetje odstotek letnega dobička nameni 

nagrajevanju za izredne uspehe. Različne oblike stimulacije pri posameznikih delujejo kot 

spodbuda in smernica za podjetja pri usmerjanju zaposlenih k želenemu ravnanju, oblikovanju 

želenega kadra in zasledovanju zastavljenih ciljev. 

Zadovoljstvo zaposlenih je krožni proces (Pogačnik 2000, 106). Sestavljajo ga različni 

dejavniki, s katerimi razpolaga podjetje. Za to, da med seboj delujejo v slogi, pa je 

pomembno, kako se ti dejavniki uporabljajo. Oblikovanje priporočila bomo zato zaključili z 

mislijo, da se pod vprašanjem zaposlovanja skriva veliko dejavnikov zadovoljstva, ki smo jih 

preučevali v nalogi. Zadovoljstvo je mnogokrat pogojeno ne le z vodstvenimi principi, ampak 

tudi s poslovanjem podjetja, zato verjamemo, da je razvoj tako zaposlenih kot vodstvenih 

kadrov ključnega pomena. Med drugim nam rezultati analize kažejo nižje zadovoljstvo tujih 

in nižje izobraženih delavcev. Menimo, da je izkoriščanje gospodarskih razmer za 
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zaposlovanje poceni delovne sile iz tujine razmeroma vprašljiva alternativa, za katero se 

odloča (oz. so v to primorani) vse več podjetij, saj se tujci velikokrat srečujejo s težavami, 

katerih posledice se kažejo tudi pri poslovanju podjetij. Veselko in Bratkovič (2004, 112) 

predlagata, naj se zavest delodajalcev odpira spoznanju, da so zaposleni pomemben dejavnik 

v poslovanju vsake družbe. Zato v prihodnje priporočam, naj vodstvo vlaga svoja 

prizadevanja v nadgrajevanje znanj in spretnosti obstoječega kadra ter iskanju potenciala pri 

bodočem zaposlovanju. Le z združitvijo skupnih moči bodo namreč dosegali zavidljive 

uspehe in konkurenčno prednost. Podjetje naj upošteva predvsem odnos do dela, 

pripravljenost, motiviranost, zmožnosti, znanja in sposobnosti ter jih tudi preverja in ustrezno 

nagrajuje. 
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7  SKLEP 

Namen naloge je bil predstaviti pomen zadovoljstva z delom, predvsem kako zaposleni 

izbranega podjetja ocenjujejo in doživljajo zadovoljstvo z delom, ki ga opravljajo. Ker delo 

na zaposlene vpliva kot pomemben dejavnik, ki lahko predstavlja neki osrednji motiv 

delovanja in hkrati oblikuje identiteto posameznika, se v prvem delu naloge, na podlagi 

strokovne literature, osredotočamo na ugotavljanje pomena zadovoljstva z delom ter 

primerjanje različnih strokovnih mnenj. Slednje zaključimo s predstavitvijo vpliva in pomena 

preučevanih dejavnikov v izbranem podjetju. V drugem delu naloge se osredotočimo na 

empirično raziskavo, ki temelji na uporabi vprašalnika (JSS), ki ga nadgradimo z uporabo 

polstrukturiranega intervjuja, čemur sledi predstavitev dobljenih rezultatov. Kot zadnje, 

upoštevajoč posebnosti obravnavanega podjetja, rezultatov analize in teoretičnih izhodišč, 

oblikujemo še nabor ukrepov oz. priporočil, s katerimi želimo opozoriti na pomen 

zadovoljstva zaposlenih pri doseganju konkurenčne prednosti ter uspešnega poslovanja 

podjetij v sodobnem gospodarskem okolju.  

Empirična raziskava temelji na uporabi Spectorjevega (1997) vprašalnika o delovnem 

zadovoljstvu, analizi demografskih spremenljivk in uporabi polstrukturiranih intervjujev. 

Spectorjev vprašalnik najprej uporabimo za ugotavljanje splošne ravni zadovoljstva 

zaposlenih, ki dobljeni rezultat umesti v razred indiference, ter za ugotavljanje zadovoljstva z 

izbranimi dejavniki (plača, ugodnosti, nagrade, pogoji dela, komunikacija, sodelavci, narava 

dela, nadzor in napredovanje). Dejavniki, ki zajemajo zadovoljstvo s plačo, ugodnostmi, 

nagradami, pogoji dela in komunikacijo, so bili prav tako umeščeni v razred indiference. 

Zadovoljstvo z napredovanjem je bilo umeščeno v razred nezadovoljstva. V razred 

zadovoljstva pa so bili umeščeni dejavniki nadzor, sodelavci in narava dela.  

Poleg predhodno omenjenih rezultatov anketnega vprašalnika smo s pomočjo analize in 

polstrukturiranih intervjujev ugotavljali, kje se kaže največ razlik med neodvisnimi in 

odvisnimi spremenljivkami. Statistično značilne razlike na področju zadovoljstva s 

komunikacijo, ki se pojavljajo med skupinama zaposlenih glede višine prejetega mesečnega 

dohodka, nastajajo zato, ker nižje izobraženi delavci slabše ocenjujejo komunikacijo. To so 

zaposleni, ki opravljajo delo voznikov in prejemajo nižje plačilo ter prihajajo iz tujine (BiH), 

zaradi česar se tudi pogosteje srečujejo s težavami zaradi neznanja in nepoznavanja jezikov. 

Statistično značilne razlike na področju zadovoljstva z nadzorom, ki se pojavljajo med 

skupinama zaposlenih glede delovnega področja, ki ga zasedajo, ter med skupinama 

zaposlenih glede višine izobrazbe, nastajajo zato, ker vozniki bolj negativno doživljajo 

nadzor. Vozniki imajo nižjo izobrazbo, opravljajo pa za podjetje eno pomembnejših, 

primarnih funkcij – prevoz blaga – in so zaradi tega bolj nadzorovani. Prav tako smo ugotovili 

obstoj statistično značilnih razlik na področju zadovoljstva z nagradami, ki se pojavljajo med 

skupinama zaposlenih glede delovnega področja, ki ga zasedajo, ter med skupinama 

zaposlenih glede višine izobrazbe. Ravnodušnost do nagrad, prisotna pri voznikih, nastaja, ker 
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ti razumejo nagrade kot del plačila, ki ga mesečno prejemajo. Vozniki hkrati predstavljajo 

tudi skupino nižje izobraženih delavcev, z nižjimi dohodki, in menijo, da so višje izobraženi 

delavci boljši delavci od njih ter so zato tudi večkrat nagrajeni. V tej skupini je bila 

ugotovljena tudi ravnodušnost do ugodnosti, zaradi različnih interesov in zmožnosti ter razlik 

med delovnimi skupinami. Statistično značilne razlike na področju skupnega individualnega 

zadovoljstva zaposlenih, ki se pojavljajo med skupinama zaposlenih glede višine izobrazbe, 

nastajajo zaradi slabših ocen nižje izobraženih, predvsem zaradi delovnega mesta, ki ga 

zasedajo. To so predstavniki skupine zaposlenih z nižjo izobrazbo, ki zasedajo manj prijazna 

delovna mesta (vozniki), ki so hkrati tudi slabše plačana. 

Rešitve, ki jih vidimo, in priporočila, ki jih podajamo v zadnjem sklopu naloge, se nanašajo 

predvsem na upoštevanje smernic sodobnega upravljanja z ljudmi, ki izhajajo iz strokovne 

literature. Predlogi temeljijo na pridobivanju – krepitvi znanja, učenju, medsebojnih odnosih 

in razvoju tako zaposlenih kot podjetja. Ugotovili smo, da preučevani dejavniki lahko pri 

zaposlenih delujejo kot motivacijski dražljaji. Z njihovo pravilno uporabo vodstvo lahko iz 

zaposlenih izvabi želeno ravnanje in tako dolgoročno gradi cilje ter zasleduje vizijo podjetja. 

V predhodnem poglavju smo omenili, da se koristi, ki jih prinaša ugotavljanje zadovoljstva, 

kažejo predvsem v dobljenih rezultatih, ki lahko delujejo kot opozorilni znak in so povod v 

smeri izboljšav. Zato mora podjetje z različnimi strategijami omogočati pridobivanje znanja 

in razvoj veščin, saj zapolnitev želj ter ciljev omogoča osebno rast in razvoj zaposlenih, kar je 

nujno potrebno za poslovanje v sodobnem času. Konkurenčna prednost in koristi podjetja se 

kažejo ravno skozi kompetence in kakovosti zaposlenih, saj je uporaba znanj tisti pogoj, ki 

vodi do morebitnih razlikovanj med konkurenčnimi podjetji. Ob tem naj podjetje ne zapostavi 

komunikacije, ki prinaša zavzetost, sodelovanje in samostojnost zaposlenih ter pozitivno 

vpliva na odnose in zaupanje med udeleženci. Hkrati naj vodstvo poskrbi, da nadzor deluje 

objektivno in spodbujajoče ter pomaga zaposlenim do večje učinkovitosti. Pomembno je 

razumevanje nadzora, saj morajo zaposleni vedeti, zakaj obstaja in kako deluje, zato naj 

deluje tako, da zaposleni prejmejo dovolj informacij za boljše delovanje. Predvsem naj bo 

vodstvu vodilo to, da je delo zaposlenih ocenjeno z vidika učinkovitosti in uspešnosti, ki je 

obenem povratna informacija posamezniku glede njegovega dela in potrebam po 

usposabljanju. Ob vsem tem je tudi pomembno, da podjetje v sklopu finančnih oblik 

nagrajevanja oblikuje takšen sistem, ki bo omogočal enako obravnavanje vseh udeležencev, 

pa tudi, da bo posameznike ob prejemu finančne nagrade oz. plačila spremljal tisti občutek in 

zavedanje, da so si nagrade oz. plačilo zaslužili z dobrim delom. Podjetje naj vlaga v boljšo 

politiko obveščanja in informiranja ter spodbujanja večjega soodločanja zaposlenih. Gradi naj 

t. i. partnersko povezanost in vključuje zaposlene pri predlaganju mnenj. Monotonost in 

enoličnost dela naj odpravi z uvajanjem raznolikosti dela in nalaganjem odgovornosti, saj s 

tem spodbuja zavzetost ter pripadnost posameznikov. Omogoči naj več stikov med 

nadrejenimi in podrejenimi delavci, saj je slednje močno povezano s potrebo po priznanju ter 

politiki informiranja. Z upoštevanjem omenjenih smernic, ki jih zagovarjajo strokovnjaki, 

verjamemo, da je rast zadovoljstva zaposlenih znotraj podjetja dosegljiv cilj.  
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Priloga 2  Dodatna vprašanja za polstrukturiran intervju 





Priloga 1 

  

VPRAŠALNIK DELOVNEGA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 

(Job Satisfaction Survey)
4
 

 

 
 

Pozdravljeni, 

sem Eneja Sila, študentka Fakultete za management Koper. V sklopu zaključevanja študija 
pripravljam zaključno projektno nalogo na temo delovnega zadovoljstva zaposlenih v 
povezavi z uspešnostjo sodobnih podjetij.  

Podjetje Lotrans logistika in transport, d. o. o., kjer ste zaposleni, mi je omogočilo opravljanje 
raziskave, saj narava naloge zahteva tudi vključitev praktičnega primera. Z vašimi mnenji in 
prepričanji lahko pridobim pomembne podatke in informacije, ki mi bodo pomagali pri 

oblikovanju končnih rezultatov. S pomočjo teh želim opozoriti na pomen zadovoljstva 
zaposlenih pri opravljanju dela. 

Zato se na vas obračam s prošnjo za pomoč pri zbiranju podatkov in vas prosim, da na 
naslednjih straneh izpolnite anonimni anketni vprašalnik. Pridobljeni individualni podatki 

bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Pri podajanju odgovorov je pomembno le, 
da odgovarjate iskreno in da odgovori odražajo vaše prave občutke. Le tako boste prispevali 
ključne podatke, ki jih potrebujem za to, da bo naloga dosegla svoj namen. Ob koncu 

raziskave bo vodstvo seznanjeno z rezultati in priporočili. 

Iskreno se vam zahvaljujem za odgovore, pomoč in pripravljenost za sodelovanje. 

Eneja Sila 

 

NAVODILA: V prvem sklopu vprašalnika je za vsako trditev možen le en dogovor. Vsako 

trditev ocenite z oceno od 1 do 6, kjer obkrožite le eno številko. S številko označite, v 
kolikšni meri se strinjate s trditvijo, kjer 1 pomeni močno se ne strinjam, 2 pomeni zmerno 

se ne strinjam, 3 pomeni rahlo se ne strinjam, 4 pomeni rahlo se strinjam, 5 pomeni 

zmerno se strinjam in 6 pomeni močno se strinjam. 

V drugem sklopu naloge, kjer so zajeti demografski podatki, je tudi treba obkrožiti le en 

odgovor, ki je podan z a, b ali c. Obkrožiti je treba tisti odgovor, ki vas dejansko najbolje 

opisuje. 

Izpolnjeni vprašalnik vrnete v priloženi beli kuverti v za to namenjeno mapo ali meni osebno 
ter se podpišete na evidenčni list. Za morebitna vprašanja ali nejasnosti pri izpolnjevanju 
vprašalnika sem dosegljiva na številki 040/718- XXX. 

Predviden čas reševanja: 15 do 20 min. 

                                                 
4
 Avtor: Sepctor, Paul E. 1994. Department of Psychology, University of South Florida. Copyright Paul 

E. Spector 1994, All rights reserved, Prevod: Eneja Sila, 2014. 
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  VPRAŠALNIK DELOVNEGA 
ZADOVOLJSTVA 

(JOB SATISFACTION SURVEY) 

 

 
 

NAPROŠAM VAS, DA PRI VSAKI TRDITVI OBKROŽITE 
ŠTEVILKO, KI NAJBOLJ ODRAŽA VAŠE MNENJE. 

MOŽEN JE LE EN ODGOVOR. 
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 1  Menim, da prejemam primerno plačilo za delo, ki ga opravljam.          1     2     3     4    5     6 

 2 Pri mojem delu obstaja malo možnosti za napredovanje.          1     2     3     4    5     6 

 3 Moj nadrejeni ima dovolj kompetenc za opravljanje posla. 
         1     2     3     4    5     6 

 4  Nisem zadovoljen/-na z ugodnostmi, ki mi jih nudi delodajalec. 
         1     2     3     4    5     6 

 5 Ko delo dobro opravim, dobim za to tudi priznanje/pohvalo. 
         1     2     3     4    5     6 

 6 Veliko število pravil in procedur otežuje opravljanje dela.          1     2     3     4    5     6 

 7 Všeč so mi ljudje, s katerimi delam.          1     2     3     4    5     6 

 8 Včasih se mi zdi, da je moje delo nesmiselno.          1     2     3     4    5     6 

 9 Mislim, da je komunikacija v organizaciji dobra. 
         1     2     3     4    5     6 

10 Povišice v podjetju so zelo majhne in se dobijo zelo poredko.          1     2     3     4    5     6 

11 Kdor dobro opravlja svoje delo, ima v našem podjetju dobre možnosti za 
napredovanje. 

         1     2     3     4    5     6 

12 Menim, da je nadrejeni nepravičen do mene.          1     2     3     4    5     6 

13 Ugodnost, ki smo jih deležni v podjetju, so enako dobre kot v drugih 
organizacijah. 

         1     2     3     4    5     6 

14 Ne čutim, da je delo, ki ga opravljam, cenjeno. 
         1     2     3     4    5     6 

15 Moja prizadevanja, da bi delo dobro opravil, so le redko omejena. 
         1     2     3     4    5     6 

16 Zaradi nekompetentnosti sodelavcev ugotavljam, da je moje delo oteženo.          1     2     3     4    5     6 

17 Všeč mi je početi stvari, ki jih počnem pri delu.          1     2     3     4    5     6 

18 Cilji tega podjetja mi niso razumljivi. 
         1     2     3     4    5     6 
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19  Počutim se necenjenega/-o v podjetju, ko pomislim, koliko me plačajo.          1     2     3     4    5     6 

20 Zaposleni pri nas napredujejo tako hitro kot v drugih podjetjih.  
         1     2     3     4    5     6 

21 Nadrejeni kažejo premalo zanimanja za čustva svojih zaposlenih.          1     2     3     4    5     6 

22 Ugodnosti so pravično razdeljene.          1     2     3     4    5     6 

23 Zaposlenim v tem podjetju je namenjenih premalo nagrad. 
         1     2     3     4    5     6 

24 Pri delu imam preveč obveznosti.          1     2     3     4    5     6 

25 Uživam ob delu s svojimi sodelavci.          1     2     3     4    5     6 

26 Včasih se mi zdi, da ne vem, kaj se dogaja z organizacijo.          1     2     3     4    5     6 

27 Počutim se ponosnega/-o pri opravljanju svojega dela. 
         1     2     3     4    5     6 

28 Zadovoljen/-na sem z možnostjo povišanja plače, ki jo imam.          1     2     3     4    5     6 

29 Obstajajo bonitete in nagrade, ki jih ne prejemamo, bi jih pa morali. 
         1     2     3     4    5     6 

30 Všeč so mi moji nadrejeni.          1     2     3     4    5     6 

31 Pri svojem delu imam preveč papirologije.          1     2     3     4    5     6 

32 Ne čutim, da je moj trud nagrajen tako, kot bi moral biti.          1     2     3     4    5     6 

33 Zadovoljen/-na sem z možnostmi napredovanja, ki jih imam.           1     2     3     4    5     6 

34 Na delu je preveč prepiranja in nestrinjanja.          1     2     3     4    5     6 

35 Moje delo je prijetno. 
         1     2     3     4    5     6 

36 Delovne naloge niso vedno v celoti razložene.          1     2     3     4    5     6 
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V nadaljnjem sklopu je prav tako treba obkrožiti le en odgovor, ki je podan z a, b ali c. 

Obkrožiti je treba tisti odgovor, ki vas dejansko najbolje opisuje. 

 

Spol: 

a) Moški 
b) Ženski 

 

Starost: 

a) Do 30 let 

b) Od 31 do 40 let 

c) Od 41 do 50 let 

d) Nad 51 let 

 

Stopnja zadnje končane izobrazbe: 
a) Osnovna šola ali manj 
b) Poklicna srednja šola 

c) Srednja šola 

d) Visoka/višja šola 

e) Univerzitetna ali več 

 

Povprečni mesečni zaslužek: 
a) Do 700,00 € 

b) Do 1.000,00 € 

c) Do 1.500,00 € 

d) Nad 1.500,00 € 

 

Koliko časa ste zaposleni v podjetju? 

a) Manj kot 5 let 

b) Med 5 in 10 let 

c) Med 10 in 15 let 

d) Med 15 in 20 let 

e) Nad 20 let 

 

Zaposlitveni status: 

a) Študent 
b) Zaposlen za določen čas 

c) Zaposlen za nedoločen čas 

d) Drugo: ______________________ 

 

V podjetju ste zaposleni na področju: 
a) Računovodstva 

b) Komerciale 

c) Prevozništva (vozniki) 
d) Drugo:_______________________ 

 

Ste slovenski državljan? 

a) Da 

b) Ne, prihajam iz __________________ 

 

 

Hvala za vaš čas in sodelovanje. 
 



Priloga 2 

 

Dodatna vprašanja za polstruktiriran intervju 

1. Kaj menite, so razlogi, da so zaposleni z nižjim dohodkom ravnodušni do ugodnosti 

ter ravno ugodnosti zaposlenim z višjim dohodkom nudijo neko zadovoljstvo? 

2. Kako si razlagate, da so zaposleni z nižjim dohodkom komunikacijo ocenili bistveno 

slabše kot zaposleni z višjim dohodkom? Zakaj menite, da prihaja do takšnega 

razlikovanja? 

3. Kako bi pojasnili, da so vozniki nekoliko bolj ravnodušni do nagrad, kot pa zaposleni 

v pisarnah, ki so z nagradami kar zadovoljni? Na podlagi česa vozniki, po vašem 

mnenju, dojemajo ustreznost nagrad? 

4. Zakaj po vašem mnenju vozniki doživljajo nadzor nad njihovim delom bolj negativno 

kot pisarniški delavci, ki so z nadzorom nekoliko bolj zadovoljni? Kje vidite vi razlog 

za takšen odziv? 

5. Kako si razlagate, da skupina zaposlenih z nižjo izobrazbo bolj kritično doživlja 

nadzor nad delom kot skupina z višjo izobrazbo? Menite, da je nadzorovanje 

zaposlenih pogojeno bolj z izobrazbo ali z delovnim mestom oz. z delom, ki ga 

zaposleni opravlja? 

6. Kako bi pojasnili sistem nagrajevanja in to, da so ravno zaposleni z višjo izobrazbo 

veliko bolj zadovoljni z nagradami kot njihovi sodelavci z nižjo izobrazbo? Čemu 

pripisujete tovrstni razpon? 

7. Kako komentirate dejstvo, da so zaposleni z višjo izobrazbo v vašem podjetju tudi bolj 

zadovoljni na delovnem mestu? Kako ocenjujete možnosti, da bi lahko privzdignili 

raven zadovoljstva tudi nižje izobraženega kadra? 

8. Zakaj so bili po vašem mnenju zaposleni pri podajanju odgovorov precej neodločeni 

glede plač, ugodnosti, nagrad ter pogojev dela in komunikacije? Zakaj se po vašem 

mnenju niso odločili za skrajno zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo? 

9. Zaradi česa menite, da so zaposleni zelo dobro ocenili naravo dela, sodelavce in 

nadzor nad delom? Kaj so razlogi, ki jim pri tem nudijo zadovoljstvo? 

10. Kaj je razlog, da so zaposleni precej ravnodušni do napredovanja? Bi po vašem 

mnenju lahko prišlo do sprememb v sistemu napredovanja?  


